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Rıhtım şirketinin satın alın
dıktan ıonra Limana bağlan
ması ve işlerin bir elden ida
reıi kararlaştı. 

• 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 

F'IATI 5 KURUŞTUR. 

Türk hükumeti 
ve 

Ecnebi şirketler 
~~ı~te çıkan lnfonı.tion gazetesi; 
• 1 aaıtb&§lı bir gazetedir. Tayyare ile 
•• eıı eıı -"-L--md "r·· k h""k. ~ti aon ~ a: ur u u .. 
lı;,: ue ecnebi fİrketla,, ~lığı albnda 
lciy y~ v~. Bu yazıda, Ciımhuriyet Tü.-
ı.;:;'•nın ikhsadi, ıiyaai ve içtimai ıaha
lı:r :a.!~~kuk elıtirdiği eserleri derin 
hiJ dlt ile hatır!ahyor. HükUmetin, 
il\~ harici borçlar itini tanzim et-
1lla/,' ""ili parayi .ağlam bir halde tut
lı; Yolundaki mea&i&i karııımda ecne 
du~leketlerde çok yükıek bir hürmet 
da; 't~_uğunu anlabyor, sonra da alika
l'iirki Urk ınemurlarımn doğrulukları ile, 
)~Yede aennayelerini itlehnd< ioti'e derin bir emniyet verdiklerini, 
bq Yedarlann bak ve menfaatlerinin 
lıııda """niekette müdafaa ve emniyet al
lliııl;u., ~l~dukl_annı söyledikten sonra 

,. ili.Ye ediyor: 
t;;,.1; • • Fakat bir .-.-.danberi., 
"ınıı Cumhuriyetinin bapnda bulu
Iİl'j <ırdan bazın, yeni bir fikrin te
ı.ı, "ftuıda kalmlfa ben:ıiyor. Mem• 
y~ı" refah 11e inki,alında o kadar 
'• ıklan 11örülmüı olan ecnebi 
4ı:O)'eli, (Osmanlı Şirketi.eri.!) hak
ltiy 0 . tatbik edilen muameleler, Tür
<ıı, e ıle münaaebette bulunanlara 
IOtl '""P IJerecek bir ma/ıİJ!et almak-

ııcr ... ,, q ille .. erinci taf ·ı•ta ı·· ao . vzu uz e Si a uzum 
ı .. ~d ığini aöyliyen /nlormation gaze
._,;..~L~İaaına esaa olarak JU maddeleri 
·.--.adır· 

bi 1.-. Türk P.ükumeti; &'erek tıeknik 
ı_~l'llıden, gerek emniyetlerinden do-
4;.; hu ecnebi ıiıi<etlerin hariçten aldık
o~urlann çalııhrrlmalanna mini 

2 .._ ~~- d • ._:__,_ h ,,__, .. b '-P ar agıuna&ta ve er tunu e-
,., muaınelelerde ıirketlerin nominal 
le .Yelen değil, nakten konan ıerma -

3 "riktan, esas olarak alınmaktadır. 
liçteki" Türkiyedd<i ecnebi firketler, ha
' hisaedarlanna, olıligaıyoıı sahip
~~ ve umumiyetle alacaklılanna faiz 
..._, - temettüü döviz olanık göndereme
....,,.ledirler. 
.ı.! 'i;;,.V akt:ilc uıulünde yapılnuı, alaka
•ı... uni maı.....Iardan tasvip eılilmit 
tıı ~ı mukavelelere zaman zaman rü
.... ~ılınelote ve bu ıuretle mukavelelerin 
"""Yeti bozulmaktadır. 

* * • 
~~ormation gazeteıinin bu yazısında 
bi •ıni olduğuna inanıyoruz. Fakat o da 
~~ •arnirni olarak inanam ki kendisine 
ı,-; en _bütün bu malıimat yanlııtır. lza
tı.. tafsıle, hele pek çok tasbiha muhtaç-

'd~~taç olduklan teknik ve emniyetli 
1ıı;:{' rı!' şirketlerde çalıpnalanna büku
~ltı ." mani olduğu iddiası kökünden yan
ııı..1' · B_una nasıl ihtimal verilir ki, büku
~. k. doırudan doğruya kendi idaresinde 
'cıı 0?ıliııin malı olan müeueselerde bile 
ç,,ı 1~~tehasıdar, ecnebi teknisiyenler 
~"'11lta ve bunlardan müstağni kal
~ tadır. Bizim kuvvetli olarak bildi
'lıı~~ göre hükumetin bu noktadaki 
' alea;, tirket memurlanııdan bir 
'lıııl. llıın, memleket çocuklarından alın
"ııı '"'.leminden ibarettir. Memleketin 
İİ>k~' hizmetleri için kunılmuı olan bu 
'lııııt er• bir kıaım vatandatlarnnızı me
'i ı.ı,0larak kullanmakla hem vaziyetleri· 
)"-d'.;"etlendinnif, hem de inkiıafına 
tii,.d .. ""ları memleketten, ayni zamanda 
lılt • lild~ menfaatlere küçük bir OrJı
'~trn.it olurlar. Biz, bugÜne kadar ber 
~Af·· hir ecnebi firketi tarafından: 
'!io;~lıt";r olduğum mütehassıs veya tek 
"">; ~"· ralıftınnama ile hatta yeniden t'• l en getirmerru< hükumet mini olu-
~ Yolunda hiç.bir tik.Ayet İ§itmedik. 

' l'edelQ ecnebi ıirketlerinde çahıan 
:~d~;:..laı-dan kaçı Türk ve kaçı ecnebi 
""'!• I U b&§ka bir vesile ile kadro ba
"'ıq11 llEorınation refikimize göaterirsek 
'ıır. da bize hak veo-eceğine fÜphe yok
llıİllı.. Burada clildmt edilecek en 
li)a,lj" nokta ıudur: Bu İm• 
~'•l11ı-ı1 tirketler, ır:alı:tile ka -
1ii~ lla, bekçilerine wrmcıya kadar bü · 
'tk"urlarını hariçten getirtmekte, 
~ •• 0! Çocuklarına hiç bir yer venne
~I •diler. Şimdi o devirden pek çok 
~t;;~~"''t bulunuyoruz. Eski batmsların 
ır 'ı«ye dunnak bile Türkleri çok inciten 
~ oluyor. 
~ d~~ıin mevzu ı.,.._yelerinin ııomi
~ ı. ·gq; naklen konulan miktar üzerin. 
lıiı lı;,. "&aıı edilmesinden daha haldı ve ta
~İilf•t ".'llanıele olamaz. ihtiyar etökleri 
~. ~'!>etinden daha yükııdı: bir bak 
)'llıııu ILtİyenler, en büyük haksızlığı 
~ 11

1 ~luyor1ar. Türk Hükıimeti, büt• lı~~ ıennayenin küçük bir kısıru
.....,tı,J il bırakarak - memleket kanun
~· .. :" t"?'in ettiği imtiyazlar ve iıtifa-
1_• ıııeı:f C!aınde - hariçte kazanç arayan 
'""da.; '*_elinıizcleki kazancı bajka yol
~ be harice akıtan bazı flrket.leftn, bu· 
sııı.ı;, ~~ Yolsuzluldarını karplamak 
h)j e0a • t•rketlere nakten konan ıerma
~ liu~laraıc alıyor. 
•• llıla ı. I n, döviz mesefelerinde çek 
~aU..: Ul\Jtıaaından tiki.yet değil, bu 
~'lldıı- I en dolayı onu tebrik etmek li-
'lıı,.d • rıfo--ti· ...ı.:ı..:_:. il • a ı... · ··- on rç.~....., zamanı. 
~ m utçe muvazenesinin, iktisadi ve 

,;'iıı. l>ıil~Yazene.,;n, tediye muvazenesi
ı: elıeın.:J"'rayı sağlam tubnanın lüzum 
I de., daiıay~~ni. ~erkeıten ve her gaze

ı..~t'ılıd., 1 ~1 _bı!;r. Yazmnm bq taraf-
".•lı· • harıa bo I · · • • ~ ı Par • rç ar ıfJnı tan:!111 ve 
~)l!tind~~ı JjEilam tutmaktaki muvaffa 
ıı:_ıı. ~ki 0.ayı hükumetimizi tebrik 
• .""ille!, n:ıız; döviz meselelerinde, 

\.~Pl11ı-ı0";: g.~r~? ve. çıkan paralann he
.;;:ıik.ç buyuk bır hassasiyet gÖıter

q,_,e l\e b .. orrlarımı:zı ödemenin, ne ele 
Zı ıaglam tutmanın mümkün ol-' 

Fr . 0 d • . azıze gı en yenı 
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Elazizliler sevinç içinde: 

Elaziz şimendifer hattının küşat resmi 
dün büyük merasimle yapıldı 

~ 

Nafıa ve Maliye Vekilleri dün saat 16 da hattın küşat 
resmini yaptılar. Şehir coşkun tezahürata sahne oldu 

Yeni iş/emeğe 
açılan lıat 

7 O kilometredir 
ELAZIZ, 10 (Hususi muha

birimizden) - Eliziz bugün fev. 

kalide zamanlarmd'an birini ya -
tadı. Sdı: ark öten tren düdük. 
leri halk üzerinde büyük heyecan 

bırakmaktadır. Maliye ve Na -
fia Vekilleri ve maiyetleri erkanı 

hususi trenle şehrimize gel
diler. Vekiller Fırat istaayo

nwıda vilayet namına karşılanmıt· 
lardır. Civar vilayetlerden bin
lerce misafir geldi. Diyaı<bekir
den birinci umumi müfettit Hilmi 
Beyle müfettitlik erkanı ve askeri 

(Devamr 5 inci sahifede) 

Adliye 
Vekili 

Bir müddet istirahat için 
şehrimize geldi 

Adliye Vekili Saraçoğlu Şükrü 
Bey dün sa.balı Ankaradan fdıri
mize gelmiş, istas
yonda dostları t~ 
rafından kartılaı 
mıştır. 

Doğruca l•taı 
bula geçerek Pt 
rapalas oteline i 
nen Vekil Bey, b' 
müddet iatiralıa 
ettikten aoruoa b: 
zı ziyaretlerde b 
lunmuştur. Saraç
oğlu Şükrü Bey, Saraçoğlu Şük-
bir müddet tehri. rü Bey 
mizde kalacaktır. 

Hafta içerisinde Y alovaya git

mesi muhtemeldir. 

.. 

Naluı Vekili Ali B. Maliye Vekili Fuat B. 

M. Bitler diyor ki: 

.,Biz ancak memleketin mü
dafaası için harp ederiz 

Eğer lngiltere bize taarruz etmezse onunla 
ne Rhin sahillerinde ne de baıka 

bi!' yerde harbe girmemize imkan yoktur 

M. Hitler A vustur-
ya mes' elesi için 
ne düşünüyor? 

telgrafında ihmal edilen çok mü
him kısımları ihtiva etmesi itiba
rile bu mülakatın bazı parçalarım 
aynen tercüme etmeği faydalı gör
dülc. Çünkü "Reichsführer., bu 
mülakat esnasında M. Baldwin'in • 
"bizim hududumuz Rhin'in öte ta-

Bwıdan bir iki gün evvel M. rafmdadır • ., cümlesine kllrfı ne 
Hitler'~n bir gazeteciye beyanatta düfündüğünü de izah etmİftİr. 
.bulunduğunu ve Almanyanın da- Daily Mail'in surıeti mahsusada 
hili ve harici meseleleri hakkında Berline gönderdiği muhabiri M. 
izahat verdiğini telgraf havadiwi 0 Hitler'le tesadüfen lronuf!Duttur, 
!arak netretmittik. Son gelen Mülakat evvelce hazırlamnamış.. 
"Daily Mail., gazetesi bu mülıika- tır. Binaenaleyh yeni Alman Rei-
tın tamamını yazmaktadır. Ajans (Devamr 5 inci sahifede) ,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .......... ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

~~cağım e~ takdir eder. Nihaye!, 1 bazıl~n itieı:iJ~ ve tabii olarak muka· I~ ~clare~~~ .. kaııitüli11yon rejiminin 
yede clövız hakkında konan ~- velelenrun tetkikilo mqgul olduğu doğ- hükum ıurdugu mmanlarda kunılmut -

dat,. Avrupanın. baıka memleketlerınde rudur: Şirketlerin mukavelelerinde bal- !ardır. Bu ıirketler, yalnız mukavelelerin
~t~ olunan ~utemlenlen daha ağır de- km ve hükıimetin lehine öyle maddeler de teabit edi:lmiı maddelerile değil, daha 
iildır: Bu takyidat; her halde cüçl~ ve görüldü ki, bu maddelerin hükmü sene _ bir çok ıebep ve imillerle imtiyazlı bir 1 

ıılobgı ~dan. AVTUpanm birçok lerdenberi tatbik edilmemiı, bilerek veya vaziyette çalıımağa ve yatamaifa alıımıı
~eketl~de, bilhassa Ort~ A""!pa ~lmiyerek ~ edilmittir. Şimdi bu l~d~·· lmp~:WOrluk j;l~tleri; ecoı;-
~kıimetl~n tarafından. ~ ediien IÜketlerden utenen ıey, ne yeni bir mü- bı ıırketlennın hesap~ muamelelen-

:i:fillere '?s~e pek hafiftir. Şunu da kellefiyet, ne de haklarından feragattir. ni kontrol için - hatta mukavelelerinde 
ve. edelim ki, ~<;ketimizdeki .d?~ Ancak, halkın hakkına ve maddi menfa- mini maddeler oılnıasa bile, batta baluız 

~~bndan ';"utee~!r o.~ar, birinci atlerine taallıik eden maddelerin de tat- ve yersiz olarak memleket menfaatlerini 
rıdır. E::.ıer değil, 1:uıi< v~la. bikini istemı;!<ten ~bii bir bak lllsavvur ~~al~t • c;>lsalar bile - kendileri~e 
ka ti d enn, mub~elif tekillenle bu ohınamaz. Böyle bır haoldmı aranmaamı• kAfi hır ıalabiyet ve cesaret gonnemıı -
bJ~e, arb "i!L~~"k'~ ınümlciin alduğu Türk cumhuriyetinin bapruia buluna;. !erdir. Bu hiıl, senelerce devam etti. Eski 
• . vuc t ·"-"-''direndi vatandaılanmız tarın bazılarında yeni "1r fikir uyandı- adet ve haletiruhiyelere ah!kın olanilar, 
açın me u """" - lund -L-. kt b . d . . ı~ '-'-' . . 1 y akfle üas • edil . il' yo a t.mnr etme enae, u mad- yenı evnn, yem te ....... nın ıcap anna 
I '·c1en ~p edil ını~-~ mukavele- deleri, bu hak ve menfaatleri timdiye ka- kolay kolay ahpmazlar. En basit bir tet
ere ~?' -.ım:;'~i:, lnf dıgı Y_olunda orta- dar ihmal ettiği için hükumeti çekıİştir- kik ve kontrol muamelesini çok sert ve 

Y!' ~ &'1. 'mu1c.' I 1 '?'J:':hon. g."ıı;etesi- mek daha doğru bir hareket olur. Şurası- mübalağalı gösteren .ebep ve baletiruhi
:" ~1 h v.e e ~ 

1 
~e~ğini, §İm- nı refikimize temin ederiz ki, bu yolda a- ye bu olsa gerektir. Her halde yeni va-

ye . _ar _anv;ı m_ ve!: erm ~u- yol- blan her adun;memleketin kanunlarına ziyete intibak eden, yeni devrin icaplan-
da ~dılata aıa;ratıldı~~ mus&:et ~""il~ ?lduğu kadar, mevzuubahis mukavelele- m ve ihtiyaçlarım idrik ede!'• ~yet 
le. gosterseydı, Ç?" .1Y1 • ed~ı. Eger hu- nn tnllddelerine do uygundur. Bu izaha- çabıbğı memlekette normalin har:ıcınde 
kume~ her hangı bır .~ketin. mııka."ele- tunızla, Türkiyede verilen sözlerin, ya- imtiyazlar ve menfaatler bekl~yerek, 
name11nde bazı tadilat teklif etmiş ve pılan mukavelelerin emniyetini sarsacak baıka memleketlerde kazanıldıgından 
?'BP~fsa,_ ~ tadilatı key~ bir arzu ve yeni bir ruh, yeni bir amil doğmadıimı, batta biraz daha fazla bir kazanç ile ikti
":"denle degı.l, mutlaka ayın mukavele • memlekette yalruz kanun ve bak eıasla- fa ebne&İni bilen hiç bir ecnebi şirketin
run maddelenne ve büküınlerine istinat nnın hakim olduğunu anlabnış oluyoruz. den; Cümhuriyet Türkiyesi Hükumeti
ederelı: yapbnruştır. Yoksa, kanun ve hak Bu mevzuda eıki, basit, belki bir yan- nin idaresi ve muamelesi hakkında biç 
esasi~ a~ı bir muamelenin yapıl- dan da tabii olan bir baleti ruhiye üzerin. bir tiki.yet iıitilmez. 
ması vant. bil~ c;>lamaz. So~ zamanlarda de dunnadan geçemeyiz: Tün.iyede ça• 
Nafta Veületinııiz ecnebi IÜketlerinden bf'l" ecnebi Pr!ıetlerin çoğu; imparator -

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Almanyada ilan edilen affı
um~mi dolayısile binlerce si
yaıi mahpusun tahliye edil
mesi beklenmektedir. 

Tel: { Müdür: 24318, Ya:ıı itleri müdürü: 2.ıJ19. 
lda ... •e Matbu : 24310. 

Mühinı bir suiistmal 
---·~-----------------------------Fatih Malmüdürlüğünde 

15000 lira ihtilas edildi 
Maliye mürakipleri, mütekait, dul ve yetim 

maa(flan mutemedine iıten el çektirdiler 
Maliye mürakipleri, İstanbul 

Maliye tefkilabnda teftitler ya- • -
parken Fatih Malmüdürlüğünde 
büyük bir suiistimale tesadüf et
mitler ve alakadar iki memura 
derhal iflen el çektirmitlerıdir. Ma
liye mürakipleri ve Maliye T eftit 
Heyeti bu çok mühim suiistimal ü
zerinde bütün dikkatlerile tahki
kat yapmaktadırlar. 

Dün cuma olmıuma rağmen ala
kadarları bularak yaptığımız tah
kikata göre, bu suiistimal müteka
it, dul ve yetimlerin üç aylıkları ı·~,lf·'t': 
üzerinde yapılmıtlır. Bu memleket 
için aenelerıce yıpranarak devlete 
verdikleıiııi üç ayda bir alanların 

onların kimsesiz kalmıt zevceleri. 
nin, analarının ve tehit yetimleri
nin maaflan üezerinde böyle bir 
suiistimal yapılmıt olması, hüku
meti yakından alakadar etmittir. 
Yapılan tahkikatın timdiye kadar 
cereyan eden safhasına nazaran 
suiistimal mütekait, dul ve yetim 
maaflarmın kanunuevvel, kanunu
MDi ve Şubat üç aylıklarıle 

Tahkikatla meşgul olan lstanbal 
delterdan Mustafa Bey 

Mart, Nisan ve Mayıs üç 
aylıkları üzerinde yapılmıthr. 
Suiistimal bu maaşların bordrola-

(Devamı 5 inci sahifede) 

• 
Istanhul liman işleri 

Rıhtım şirketi Liman şirketi 
Limana bağlanacak Tasfiye ediliyor 

Cavit Beyin bir tezkeresi 
hala hükmünü sürüyor 
lstanbul limanının ink;.-fı için 

yeni bir idare fekli verilme11i ve ye 
ni tesisat yapılması 'kararı verilir • 
ken lstanbul Rıhtım tirketinin de 
hükumetçe mübayaa edilerek tir
ketin yeni liman idaresine raptı, 
bu suretle lstanbul limanının bü -
tün itlerinin bir elden idaresi ta • 
karrür etmiştir. Aldığımız maili • 
mata nazran Nafıa Vekaleti, tir • 
ket direktôrlerile bu hususta cere-

(Devamı 5 inci sahifede) 

Şirket hey'eti umumiyeıi 
yarın karar verecek 

Liman Şirketi heyeti umumiye. 
si, fevkalade olarak, yarın, tirke
tin Liman hanındaki merkezinde 
toplanacaktırr. Şirket heyeti umu
miyesi bu toplantıda tiıicetin fes
hile muamelatının tasfiyesi kararı
nı verecektir. Bu kararı müteakıp 
bütün hisseleri hüklimetçe satın 
alınmış olarak yeni Liman idaresi 
faaliyete geçmiş olacaktrı. 

Liman firketi umumi müdürü 
(Devamı 5 inci sahifede) 

Dünkü spor faaliyeti 
Yenikapıda kürek Veli Efendi saha 

sında at yarışları yapıldı 

Yuhanda: Dünkü kiirek yarı§lannda --~rn-ıl11r hupalanm alıyor• 
lar. Aıağııda: Veli Efendi at yarıılannda bulunanlar 

Dün tehrin muhtelif mahalle- topl=.maaın~ yardım etti. 
rinde ayn ayrı ve oldukça ehem - Kurek musab:J<~I~rı: • • 
nıiyetli spor hareketleri oldu, gü - ~ınta~-~ ~emzcılık heyetı~~ 
zel ve çok müsait hava bu hareket tertıp etlıgı kurek yanşlaı ıııdan u-
unnll{?l" ı!q IJU'lr.> 11puıJ\Ula upaı (Devamı 6 mcı sahifede) 
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TARiHi TEFRiKA: 11 O 
' .. HARiCİ-HABERLER 

İttihat ve Terakki! .- g~-
(BAHAEDDIN ,.K •• BEY•• ••RAKT•G• VESiKALARA GORE) Affı umum ı . . - . c • . LJ 

" ;p ~l ,. • • - ..... ·- .. ,,._:· ~ • "" -

Hel' hakkı mahfuzdurr Yazan: A. c. Mıra/ay Hındenburg un azı nazre 
Sıvası istipdat ateşi muhasara etmiş- Almanyada binlerce siyasi /erine gönderdiği teşekkür telgraf 

• r' k •• d•• •• d ,/: l d h hl• d•ı k YALOVA:lOA.A.-AlmanyaReisicumhuruMareşal VonHrn-fz. r Q af UÇ Orf gun e re, 0 Un U ma pus ta ıye e J ece de.nburg'un vefatı. dolayı~ile Gazi Hazretleri ~rafından_ Mir~lay Yon 
Hınderburg'a çekılen tazıyet telgrafına mumaıleyh aşagıdakı cevapla "Teşrinisanioin yirmi dördüncü ye) eledir. Kenan bil:r, bizim Çer- • 

gecesi Sadrazamın konağı hercü- kes Kazım beraberinde. Onunla BERLIN: 10 A.A. -Dün neşre- na karşı suikastlar, ölümü veya mec mukabele eyı-emiştir. 
merç içinde idi. Zira pazar günü hafiyyeo görüttüm. Çünkü Rumiye dilmis olan affı umumi kanunu, fev ruhiyeti intaç eden infilak edic; 
Vükela Meclisinde hudut vilayetle- ye giderken buradan geçtiler. Ka- kalale mühim ve tumullüdür. Bin- m&ddelere ait kanuna muhalefet, 
rinde çıkan iğtitatın mahalli emni- fi vaitler aldm_.,, !erce siyasi mahpusun tahliye edi- failinin adiliğine delalet edec~k 

Gazi Muıtala Kemal Hazretleri 
Türkiye Reisicumhuru 

yete iras ettiği zarardan bahisle Ömer Naci Beyin parasız kalma- leceği tahmin olunmaktadır. Altı her türlü cürümler. 
acilen buna kartı bir çarei tesviye sı ve sıkıntı çekmesi onunla Paris aydan aşağı olan bütün cezalarla Hitleri Allah önderdi 
bulunması lüzumuna dair Iran hü- arasındaki muhaberenin güç olma- bin marktan atağı olan bütün nak- BERLIN, 10 (A.A.) _ Alın.ın 
kumeti tarafından tebliğ olunan smdan ileri geliyordu. Pariıten ya- di cezalar, bila ist'sna, ve ancak protestan kiliseleri birinci Sinot 
notanın müzakeresinde Sadrazam zılan mektuplara bakılcaak olur- malıkUm sabrkalı olma.mak şartile meclisi. Keuch baş papaz Luduvig 
F er:t Pap.: cemiyet Oçamçıradaki tubesi vası- affedilecektir. Muller'in riyaseti altında toplan • 
~ "lraoın halihazır idaresine na tasile Naci Beyle muhabere ediyor Uç aydan aşağı hapis ve bet yüz mıtbr. 

zaran zemin ve siyakı sabıktaki i- ve para yolluyordu. Muhabere ti- markı geçmiyeo para cezaları ta-
f d d 1 b. l ff dil kt" 2 • st lçtimaa hükUınet namına Dr. a atımız an rao ır şey anamaz. carethaneden ticarethaneye i" mek- mamen a e ece ır. agu os 
B. 1 h b ·1 ek T 1934 ı · 'k" d"I · ı laeger i•tirak etmi• ve dün Sin> • ınaena ey u notaya ven ec tubu yazıhyormu• gibi yapılıyordu. ten evve ırtı ap e ı mı• o an Y , 

b P H 1 · d b ki" Y k bah ı · d 1 d k t duo, dini sahada, milli sosyalist ra ceva ı aşa azret erın en e ı- Bu suretle muhaberedeki siyasi a at.ere aıt ava ar a su u 
1. ı d' k M "f N H" d k · yi•tagıo siyasi sahada yapını• ol-ye ım.,, ıyere aarı azın a- maksadı gizlemek mümkün oluyor- e ece tır. T T 

· P ·· · H- · p A dal · mi · · L • duklarıru, yapacağını söylemi•tir. şım aşayı gosterınce, a.ııım aşa du. ihtilal beyannameleri "mağaza. :rığı u cürü er ıç n r_.ısusı ' 
bundan münfa:J olmakla beraber nın ilam,, bomba ve silah tedariki bir siyasi af ilan edilmiştir. Hesse - Na.ssau baş papaz Diet 
belki bir külah kaparım fikrile bu- ise "efyayi ticariye,, tesmiye edili- Fü:hrere karşı yapılan sebhü şilem uidı yeni Alman kilisesinin yenı 
nu Sultamna arzeder. yordu. Bu mektuplardan birisini !er, .ıilletio iyiliği veya nüfuzu a- fikriyatını izah ederek demı~tır 

Bunun üzerine daha gündüzden, nümune olarak ~ağıya yazıyoruz: leyhindeki sözler ve yazılar. Ancak ki: : 
sadarette tebeddül olacağına dair "Muhterem vatandaş; bunların devlete karşı beııleoilen Hitler bize Allah tarafından 
bir şayia ititildi. Fakat o gece ka- has·mane bir ruhi haletten mülhem gönderildi. Bila kaydüşart oou.ı 
bak gene sadrazamın başına patla- Dostumluzla görüştüğünüziıh' bve olmamaları ve 2 ağustos 1934 tari- tarafından olmıyan suiniyet sahibi 
dı. Neticede, Abdülhamit yeniden !i::ıı::n::ee~:Loz~~~J!tt:..i::.~u: :ı~ hinden mukaddem bulunmaları bir adamdır 
kendisine mürevviç tedar:kiodeki b k 1 h tarttır. Dr. Jaeger, Sinot başlarken, ye 
müşkülatı görerek Ferit Paşanın duk Orada izim için ıymet i a- Affı umuminin şumulü dairesine ni teşkilatın sadece harici saha ile 
l"pk--ına ferman buyurdu'· D"-'-at lılar bulduğunuzu da öğrendik. . . mi 1 d 1 1 H k" 

- UU< k gırmıyen cürü er şun ar ır·: a akası o acağuu, us es ı ve ana 
Olunuyor Ya 'notaya Ven'lecek ce- Mübayaa etme üzere şu on gün D 1 . . ,_ k I d h 1 ev etın emniyetıne •Karşı yapı- navi iliseler e iğer mez ep ere 
Vaba dal'r hı'ç bı"r •o"z yok. A•ıl me- zarfında memurumuza gönderilen 1 f .b t • h" d-'- • . • • an esat tertı atr, va anı ıyanet, ve itikatla..ıa ""'unmıyacagını •Öy 
sele zülfüyare ! dokunmamak.,, para hariç olmak fr.zere bu kere de a&keri esrarın iftası, ioısan hayalı - !emiştir. 

Ömer Naci Bey lranda lrani mü- sizin vasıtanızla iki yüz frank lef
cahitlerle çok çalıfıyordu. Bu mü- fen banknot halinde gönderildi. 
cahedesi esnasında bir kaç defa Kendisine yollayınız. Sizin oranın 
hapse atılmıt, idama mabkiim ol • ahvali ticariyesine pek ziyade vu
mut, fakat dostları tarafından kur- kufunuz olduğu için arkada4ımıza 
tarılmı~ı· Bu çektikleri yetitm'yor- son derece yardım ediniz. Memuru
mu' gibi bir de tifoya tutularak bir muz mağazamızın salahiyeti ki.mi. 
ay hasta yatmış.b. Parise yazdığı lesini haiz oldıığundan kena'isi ne 
diğer mektubunda vaziyetini ve f. cins •seccadeler satın almak iterse 
ranın vaziyetini fU suretle arkadat- dedıal muavenet ediniz. Paralar 
!arına bildiriyordu: vasıl olur olmaz, derhal mübayaa-

"Hummayi tifoitten kalkalı dört ya ıbatlıyarak iktiza eden yerlere 
gün oldu. Tamam otuz bir gün ya- yollayınız. Ancak nerelere gönder
tağa mahkılm oldum. Az kaldr di- diğinizi tafailMile bize bildiriniz. 
yarı ademe gidiyordum! Şimdi Her halde aldanmamak için fevka-

h~n:.t;ıh:fd!yi/etii~.°R~!::: S:: iade dikkat ve ihtiyat etmeniz el -
zai Beyefendilerin ellerinden öpe • zemdir. 
riın. Hüsrev, Kenan, Recep kar • Mağazamızın ilanında arzu etti
detlerime de ayrı ayn mektup ya. ğiniz ta1lilatı yapacağız. Yalnız si
zacağım, fakat hiç halim yok. zin gayretiniz, namusunuz, istika-

metiniz bize kafidir. lstifademizin Selmas ve Tebriz ateti inkılap İ· 
çinde yanıyor. Selmas istibdat er· pek ziyade olacağına füphe yoktur. 
babı tarafından muhasarada icli. Mektuplarınız muntazaman geli • 
Oç dört gündür refolundu. yor. Rüfeka selam ederler. Baki-

Rica ederim, gerek tetebbüsatı Cenabıhak itlerinizde muvaffaki • 
atiye sırasında, gerekae ekmeğim yet ve ticaretinize vüs'at ihsan bu. 
için beni parasız bırakıp rezil et • yur.auo.,. 
meyiniz. Sabahattin Bey buraclaki Ömer Naci Beyin Iran ihtilalio-
adamlarına ayda bef, altı yüz frank de oynadığı rol Seliinikteo Parise 
veriyor. Eğer Selmas ahalisinin yar yazılan bir mektupta fU suretle i • 
dımı olmasaydı, aç kalacaktım. Ba- zaılı ediliyordu: 
na l'&fnız bir maa, gönderdiniz.Rı- (Devamı var) 
za Beyefendi icap ve ihtiyacı ah • 
vali mülahaza buyurarak ve namu
suma itimat ederek kesrü tasir 
tavsiye buyurmazlar ümidinde • 
yim. 

Ha vanada işçiler arasında 
ihtilaf 

HAVANA, 10 A.A. - Tele. 
fon tixketi, grevci itçileri ite al
maya karar vermiş.tir. Faıkat, on
ların yerine alman itçileri de çı
karamıyacaktır. 

Kanşıklrk çıkmuı eodifeSi ile, 
Macba.do'oun sukutu yıldöoümü 
olan 12-8 de her türlü nünıayİf 
ya.sak edilınittir. 

. Fakat bakır madenleri i,çile
n, bu yasak kaldırılmadığı tak • 
dirde, grev yapacaklarını bildir • 
mitlerdir. 

Sıcak dalgası 

Amerikada bir çok 
Kimseler ölüyor 

Colorado'd a ise müthiş 
fcyezanlar oldu 

NEW. YORK: 10 A.A. - Mid
dle • West'te yağmur ümidi kal
ma:mıttır. Hararet derecesi gene 
100 fahrenhayt derecesinden faz. 
laya çdmııştır. 

İowa, Minonri, lodiaoa, Neb
ruıka, lllinoia aon iki günde birçok 
kimaeler ölmüftiir. 

Müthif bir lırtıno 
DENVER • COLORADO 10 Aı. 

A. - Deuver'in garbında sayfi
ye yeri olan dağlarda hüküm aü
ııen fırtına yüzünden iki kifi öl
müt 18 kiti kaybolmllftur. 

Seller altında 
DENVER - COLORADO: 10 A. 

A. - Son tuğyanlardao dolayı ta
tan nehrin üzerindeki küçük bir 
köprüden geçerken, yedi kadını ael 
)er götünnüttür. 

Flaman Nasyonalist ve 
sosyalist teşkilah değildir 

BRÜKSEL, 10 (A.A.) - Neı
rolunao bir kanun, hususi milia 
teşkilatı ile kuvvete müracaat et
mek suretile faaliyette bulunmak 
istiyeo heyetleri menetmekte • 
dir. 

Bunun üzerine bütün Flaman 
Sosyalist ve Nasyonal Sosyalist • 
leri dağılmağa karar vermitler • 
dir. 

Kanuna kar§ı gösterilen bu j,. 
taat, Belçika milletinin basiret 
ve kryasetinio yeni bir delili ad
dedilmektedir. 

Napoli civarında 
İki gemi çarpıştı 3 bah

riyeli ölü 17 yaralı var 
NAPOLl, 10 A.A. - Usodi

mare isimli ketif gemisi ile "Pal
iade,, isimli vapur, Napoli civa
rında çarpıtmıtlardır. 

Oç bahriyeli ölmüt, 17 kiti 
yaralanmıttır. ölen ve yaralanan
lar "U sodimare,, gemisindedir. 
"Pallade., ye bir tey olınamıf • 
tır. 

Amerika ve gümüşün 
millileştirilmesi 

NEVYORK, 10 A.A. - lnf
lasyon için yapılan mübaya.a ham
lesi arasında, güoıüfiin millile, • 
tirilmesi haberi Amerika piyasa
larında bir bomba gibi düflDÜf • 
tü~. 

Bu emir muhtelif ıtekillerde tef 
sir edilmektedir. 

Gümüf grupu, emrin , uzak 
farkta mübayaa kuvvetıioi arttıra-

cağım tahmin etmektedir. 
Diğer memurlar ise bunun ta

mamen aksi netice vereceğini söy
lemektedirler. 

Deniz konferansı ve 
Japonya 

LONDRA, 10 A.A. - Japon 
mütehassısı M. İvashitıa <ile ekse
riıri Londradan ayrılmıt olan ln • 
giliz mümessilleri arasında bu • 
günlerde müzake:ıa.t yapılma.sına 
ihtimal verilmemektedir. 

Bu ferait altında M. lvuhita 
nın M. Matsudeira ve Japon ate
tenavali ile te,rinievvel müzake
releri için hazırlıklarda buluna • 
cağı tahmin edilmektedir. 

Zatı d evletleri:nin yürekten gelen ve teselli veren sözlerile babamın 
üfulü yasını payl.aşmalarından dolayı zatı samileı<"ne en derin minnet· 
tarlığımı arzetmeği hakiki bir ihtiyaç ve vecibe bilirim elendim 

Miralay Von Hivıdenburg 

Dahiliye Vekaletinin bir tebligi 
ANKARA: 10 A.A. -Dah :.ye Vekalettinden tebliğ edilmiştir: 
Son günlerde gazetelerde idare rüesasr arasında birçok tebeddül· 

ler olacağına dair hususi istihbarla,-a müstenit birib:rini nakzeden h~· 
vadisler görülmektedir. Bu havadislerin memlekette- birçok ailelerın 
huzur ve rahatini bozmaktan, işlere az çok fena tesir etmekten ve gazete 
istihbar~arının efkarı ammede sıhhats!"zliğine hüküm ettirmeğe saik 

olmaktan başka millet ve memleket için faydası yoktur. idare rüesası· 
nın tayin ve tebdilleri m~Cli tasdika iktiran etmed:-kçe hakikatin bi•',n· 
mesi mümkün değ ldir. 

Denizli Halkevi izcileri Tavasa eitl 
TAV AS, 10 ( A.A.) - Denizli Halkevi temsil, İçtimai yardım, g~ 

zel sanatlar subelerinden kırk kişilik bir kafile dün buraya gelmıştır 
Gece bağ ar::.sı meydanına hıırula n sahnede Himmetin oğlu ve istik. 
lal piyeslerini oynamışlardır. Piyesleri kadın erkek 2500 kişi seyretm 
ve alkı~lanmıştır. Bu sabah Denizi iden Çtkan Halkevi bisikletçile 
Tavasa gelmişlerdir. 

Paristeki izcilerimiz 
hareket ettiler 

Lyona 

PARIS, 10 ( A.A.) - Türk tal ebe ve muallimleri Paristeki ziya 
ı etlerini bitirdiler. Cuma sabalıı sa at yedide Lyona hareket edecek or 
.ela üç gün kalacaklardır. Lyon bele diyesi kendilerine iyi istikbal hazır 
lamıştır. Talebe ve muallimlerimiz Lyondan sonra Marsilyaya gidece 
ve oradan vapurla lstanbula donec ek/erdir. 

Çankırı - Ankaragücü maçı 
ÇANKIRI, 10 (Milliyet) - A nkaragücü taktm muhtelitile Çarık 

n spor arasındaki maç ikinci halta ymda Ankara Gücünün sahayı ter 
ketmeleriyle neticelendi. Oyun sinirli ve heyecanlı idi. - Kadri 

•• 
Odemişte fenni mezbaha 

ôDEMIŞ, 10 ( A.A.) - Birse ne evvel temelleri atılan fenni ve 
ri mezbahanın inşaalı faal belediyemizin himmetile bitmif ve açd 
resmi yarılmıştır. 

Hitler ve eski muharipler 
cemiyeti 

BERLIN, 10 (A.A.) - Me
sai nazırı ve eski muharipler cemi
yeti, reisi M. Seldte neşrettiği bir 
beyannamede bütün Almanları dev 
Jet rei-si ve başvekil salahiyetleri • 
ni M. Hi:tlerin tahsmda birle§ti • 
ren kanunu 19-8 de tasvibe davet 
ederek demittir ki : 

Hiodenburgun ölümünden son
ra millet için mevzuu bahs-olan 
şey tek bir adam gibi birleşmek 
ve bu suretle eski bir cephe mu
haribi olmak itibarile Hinden -
burgun arzusunu yerine getirmek
tir. 

Bütün Almanlar Hindeobur • 
gun fikrinde müttebit olmalıdır • 
lar, diyor. 

Almanyada lngiliz malları 
LONDRA, 10 A.A. - Alman

yaya itbal edilen İngiliz mallan 
bedeHn;n tesv.iyesi surıeti hakkın
da bir itilaf vücuda getirilmiş ol
duğu teeyyüt etmektedir. Maama
fih bu itilafname, evvelce yapıl • 
mış olan teslimata ait mütedahil 
emtia bedellerine taallUk etme • 
mektedir. 

Gelecek hafta postasile Selmas 
erbabı hamiyeti tarafından cemi • 
yetimize umumi bir teş.ekkürname 
gelecektir. Mektuplarınızın adresi
ni yalnız Naci diye yazınız. Bddr 
Dervit ismi burada fena tesir yapı
yor, ihtiyat istemez. Batumda çıkar 
dığmı bir kıta fotoğrafımı cemiye
te bir hed"yei niçiz olarak gönder
dim. Arkada,lara da birer tane 
göndereceğim. Fakat cebimde mik 
tarı kafi para yok! Kardetim Hüs
reve ve Recebe mektuplarında gös
terdikleri teveccühten dolayı letek
kürler ederim. Kendime buradaki 
Osmanlr Şehbenderinin nazarı dik
katinden dur kalmak için (mual
lim) süsü verdim. Zira Oımanlı 

----------------------) 
hükumeti, mahza Ermenilerin bu • 
radaki te,ebbüslerioi menetmek i-
çin burada Konsoloshane açmıfhr. 

İcraat için Selmas ile Batumdan 
daha mükemmel bir noktai istinat 
Ermenilerin fırka reisi Osmanlı hu
duduna yakın bir köydedir. Hava
ların fevkalhat sovuk ve k19 olma
sı, benim arızai vücudiyem, Rusya. 
dan gelenlere ma~;za (sirayeti ve
ba) değil, (sirayeti inkılabı) me • 
netmek için mevzu karantinanın 
bazı e4yayi (hususiye!) nakline 
mani olması, arkada,lamnın bazı 
esbap dolayısile mecburen geç kal
mahrı ancak baharın gelmenle ite 
ha,Ianmumı mecburi kıldı 

Sabahattin Beye bilmÜnaaebe 
söylemek mümkün ise kendilerinin 
buradaki (hali ticari) biraz daha i
tidal ve ihtiyat ile hareket etmif ol
sa, muvafık olurdu. 

Cemiyetimizin Iran Meclisi Meb' 
usanı ile T ebriz Encümenine vuku. 
bulan müracaatleri ahalinin efkarı 
üzerinde fevkalade mühim tesirler 
icra etti. Hududun ötesi feverana 
müheyyadır. Iran hudut meselesi 
k.ırı~ıktır. Vali Tahir Pata (Rumi-

L ECNEBi MATBUATINDA OKUDUKLARIMIZ 
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ijl:LE$iJ 
\'~ili bir tedavi usulü .. 
'-tı aııırlıklanmdan b;,. doktor an-

• .. 
-s· Ôcılıa ._, genç leırn koca tanınm. 

dı11q ~ikahlandılrlan ilk gün ka
l!Qhl~~ f~nalık geldi. Hemen eve 
deıı ~tl.i. Daha gerdeğe girme -
'"-Yo ın ha.taneye girdi. Kon6ol
ı..._, "';;: tedaviler, doktorlar, iliiç 
deıı '.. aretmedi. Kadıncağız. gün
de,t iline düftü. Zayılladı. Kah mi
ler,~ ded_i!er, kah bar.aktan dedi
)cıpıldıh cı_gerden dedilc. Rontken 
"evın·ı· Bar fey anlQfılamadı. Aile 
le,, 

11
•. olrn~.dı. Doktor deği,tirdi

ııt de~ ~eKıJtirdiler .• Fakat kana
Oııy11 lfl?.ti.ı:rnecliler. Kadın teptilha-
1 goturüldu" K"h d'' la· k"h uo~d . a uze ı, a 
fi r•ktı 0 • ~ ak<a netice ekseri men
lıı irli · Bır .. gün iyi ise üç gün has
ho;cı;~ İ, .Boylece sürdü gitti· Hatta 
dılcrr ıle okuttular. Muakalar al
Ookt ~ocakan ilaçlan yaphlar . • 
tiler. 

0~ 1 ha.tadan ümitlerini keıt-
4e,ti Bı ede YoVQf yava, ümi,/:ni 
lıerq~ b? de ailenin dostu olmakla 
t'iin~ .r müddet temaaı kestim. 
dQ 

1 
... ~enin elemli bir zamanın

'%1°11ınrniye pek hissiyatım mü • 4: etmiyordu .. 
JııiYo Qc/Qn n~ kadar geçtiğini bil • 
4cıı1 ";'· Bır gün bir sallapati ar -
re,1r'? Qbberaber Em.inönünden ge
tırıı d rı ahse~m hastanın koca
cliirıı Ç~? doğrum nikahlısını gör -
tı4 ziı llttkii hastalıktan sonra ar . 
llQcQ" <d rneselui mevzuubahsolmı· 
&e,. T"' doktorlar •Öylemiştiler .• 
11t114 .ı•. elerndüle kocaya bakma • 
0,.11,. •rn .gözümü öteye çevirirken 

enı • ...._D • 
İırı1 • • 0~tor, doktor! diye çağırdı
&~ 'fittirra. Naçar yanına gittim. 
iıııı, 0b;arı acıklı bir haber alaca
~ty kledi,ğim için kendimi bir 
lqki et ~aaimine hazırlamışhm. 
~İf~ ~~ın ,Jem ilac!esi bekle
idi. . "'j}zu güler bir halde, pürnf!fe 
l1e 1~ den de çaresiz gülümsedim .. 

r um· ...._ N • 
'!ıeıl·1ı aaıl•ınız? Çoktandır görÜfe
İ)lirJ·' 1· Ne var ne yok! Evdekiler 

ır er . --'lah N ya ınl""' ... 
'tııQ: ~ söyleyim. Beklediğ'm 
ıl,11,,. :ır ıç çe~~es~n~en ıtonra ka
hqfı • ~ata gozlermı kapadığı 
tı~ ~ ıdi. Uikin Hayret! Adamca· 

ıç lüturunu bozmadan: ...._ I . . k yayız. ço fÜkür. 
...._Oh oh hep iyı.siniz vnt ...._ I . . ,,_ ... 

• 

4 Yt:Yt:r. hamdolnm ••• 
..._ rtık •rran gelmi,ti: 
...._ :arıunelendi de iyidir ya! .. 

erekkür ederim. Pek iyidir. 
~Demek keabi iiliyet ettiler ... 

l'Pti. "et! Çok pi kür tamamen iyi-

1~.rı. ben de dahil olıluğum halde 
İ)lj]:;;,. lte~nıit olduğu bu hastanın 
Jıı'ftı eainden b:r fey anlıyama -
IQ,et rrı. Sormak istiyordum ama ce
'İrı 

0 
;1em.iyordum. Bereket ver • 

...._ ekJiJ etti: 
""1ıu Ş?rııda bir yere ilipek te bir 

}' e ıçsek! 
tııı11 ':;'trııdaki sallapati arkada, o
de kı q ıloıtu idi. Hep beraber V al
~~" rQQthaneııine girdik ve birer 
lııqtqe ~arladık. O hemen anlat-

...._ i(fladı: 
~eiiı;,ın ardeş! Sizden saklayacak 
''"de )laf Bizim hanımın sıhha • 
to,.,Q'rı doktorlar ümidi keırtikten 
llıır. ; aramızdaki nikah bağlarını 
'>İcdQrıerc#e bırakmamak huırrıamda 
~r olıi'rnın emrini d'nlemiye mec
dQ?tif ıun. Onun nhhati için mene
'"ılrıı 0~ zilalı bütün elemlere 
~qlıı,;" İirnitsizliğim kendisinden 
ilde dcık yaphk. Ertesi günü ha

dıı~ Cl'.ha fenalık beklerken b'ira:r. 
~ ~;<lnla~mlf gördü~ .• Ve bir hal· 
;" ar lıiren bu evlılık bana bir 
• iiıl;rı.0114 da hayatını kazandırdı. 
fi~, yel~leri gc;rti. Canlandı. lş
~o'•e...: "ine geldı. Topladı. Şimdi 
'Q '"Zta . B , 

1 
d nı)IG'rlcu:ı.ınız.. unun-

lııııq ~kte biT hikmet oldu
~r deu., ·oldum ve herkue bunu 

ıldi.rı. ol«Tak anlatmayı vazife 
l'lııtrııQİ Sen de dolitormn. Bil ve u-

1' . 
..._ "".4, 0 •ıra )'anımd aiti ırallapati: 

~<ılcle d~ ~irader. Bizim kayın
' ele 

0 
e tımrtsiz hcata. Şu '1fayı 

llıi? flQ denesek ne olur? demez 

--------~--...~~F_EL~EK_ 
~. Seyfi Paşa 

lıı'tl:rük Muhafaza Umum ku
~ıı ,eh. S~yfi P~, dün lzmir
,.,. ~h ~~ıze gelmittir. Seyfi pa-
1tl~r;ıe ntnizde muhafaza tetkilatı 
~ ınenuI olacaktır. 

" • ' " L .._ " .;.•_ - ~ .. ;:,::....-.~~ ......... .. •• • •• • • • 
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EH 1 R HABERLERİ 

EKONOMi 

Buğday piyasası 
Sağlamlaşıyor 

Dünya·güreşçileri yarın 
şehrimize !geliyorlar 

Bu seneki 
•• 
Uzüm vaziyeti 
Başka memleketler piya-

Başka memleketlerin az 
rekoltelerin den 

istifade edeceğiz. 

G- ·ı 17 ·ıı . . I d aamıı:a müessir 
ureşçı er mı ctın şampıyon arı ır olacak vaı:iyette değildirler 

iki gündür ~rimiz iktisadi 
mahafiline gelen telgraflara naza
ran dünya buğday fiatlannda u
mumi bir yükseliş "Vardır. 

l&tanbul piyasaaı son günlerde 
buğday satıtlannda son derece 
hassas ve ihtiyatlı bu]uomakta
dır. 

Bu sene Türkiyenin dünya buğ
day piyasasında mühimce bir rol 
oynıyacağı ve buğday ihracatının 
memlekete iyi bir gelir temin ede
ceği hissedilmektedir. 

1934 buğday mahsulü bütün 
dünyada 933 senesinden daha çok 
azdır. Bu sene dünyadaki umumi 
kuraklık, bilhaHa Amerikadaki son 
afet dolayısile, pek az ~ya mem
leketleri müstesna olmak üzere 
cihan buğday mahsulü ihtiyaca 
kifayet etmiyecek bir vaziyette ol
masına mukabil, Türkiye, buğday 
mahsulü iyi olduğundan ihracat 
yapacak memleketlerden sayıl
maktadır. 

Billıassa Ziraat Bankasının e
linde bulunan atoklar için de iyi 
bir sarf membaı bulunmuş ola
caktır. 

Senelerdenberi dünya buğday 
piyasasında bir dert olarak kalan 
ve piyasayi altüst eden eski sene
lerin &tokları bu sene aarfedile
cektir. 

Amerika müttehit hükômetle
rinde, Avrupada, Kanadada, Avus
!Wralyada ve Arjantinde bu seneki 
mahsu\i\, geçen senelere nazaran 
çok az olduğu görülmüş.tür. Bazı 
Asya memleketlerinde bilhusa Çin 
de m~sul geçen seneye nazaran 
çoktur. ı 

Sovyet Ruayanın buğday ihra
catı yapamıyacağı muhakkak gö
rülmektedir. Hatta Rusyanın itha
'l.at yapmak mecburiyetinde bulun
duğu da i<ldia edilmektedir. 

Bu seneki buğday rekoltesinin 
az olu§U, kura0klık afeti, belki de 
buhran içinde olan dünyaya bir 
saadet havası getirecCörtir. 

Eldeki stoklar bu sene mühim 
miktarda azalırsa bu seneden bat
lıyarak gelcceık senenin dünya 
buğday iatihsalatile sarfiyatı ara
sında bir müvazene husule gelerek 
cihan iktisadi buhranının en bü
yük ve en mühim sebebi ortadan 
kalkacaktır. 

Yeni doğacak vaziyet, ekserisi 
müstahai, halka malik olan mem
leketlerin satın almak kudretinin 
yeniden tanzimi ve tevzii neticesi
ni verecek mahiyettedir. 

Deniz ticaret filomuz 
Son yapılan istatistiğe göre 

Deniz Ticaret filomuz, son defa 
iltiıha.k eden bet vapurla birlikte 
181 parçadan müreI.ıkep 191,443 
gros tonasına vasıl o.lmuş.tur. 

Buna 3889 gros tonasında 21 
parça motörlü de ilave edilince 
deniz ticaret filomuz 195,332 gros 
ıtonalık 202 parçaya çıkmakta
dır. 

Deniz ticaret filomuza son za
manlarda iltihak eden gemilerin 
isimleri Tarı, Mete, Ulkü, Kanar
ya ve llga:ıdır. 

Diğer taraftan ite yaramadığın
dan denizyollan Gelibolu, Ereğli, 
ve ,Mahmut Şevket Pa"'yi, Va
purculuk Şirketi de Güzel Ban
dırma, feyyaz, bmit ve Yeni Dün
yayı satılığa çıkarmıştır. 

Japonya f'Ultp'l)'Otlll Kiyapaa, Polonya f0111piyonu Kraııser, dünya şam 
piyonlanndan Fenlandiyalı me,hur Hahtanen •• 

Dünyanın en kıymetli güretçile- de toplanacak: güreşçilerden bil -
rinin dahi] olacakları büyük güret ba'ISa Yunanlılann iki f81D1>İyonu 
turnuvasına bu cuma günü Taksim hakkında iyi malfunat gelmiftir. 
stadında batlanıyor. Müaabakala- Almanların yeni bir pnıpiyonu da 
ra dahil olacak milletlerin ilk ka - salı günü kafileye iltihak edecek-
filesini t~il eden on yedi millet tir, Türklerden kendine güvenen 
tampiyonu yarınki Romanya va • her siklet bu müsaıbakalara dahil 
purile tehrimize geliyorlar. Bu ge olabilecektir. Maçlann İntizamı 
len kafilede dünyaca meşhur ve bir için minderde <laima Türle hake -
çok kereler beynelmilel fampiyon mi vazife görecektir. ve bu sebep-
luklar elde etmif Macar Szobo ten hiç bir suretle de haksızlığa 
Nagy, Estonyalı Roggo, Polonyalı meydan verilmiyecektir. Taksim 
Vavra ve Fenlandiyalı Huhtanen sahası 17 Ağustos için şimdiden 
bulunmaktadır. Diğer güretçiler ha2ırlıl<lara başlaını'1tr ve cuma -
de bütün Avrupa milletlerinin en yı takip edecek gecelerde de saha. 
kıymetli taınpiyonlandır. Bundan ya elektrik ve mikrofon tertibatı 
sonra pefleIDbeye kadar tehrimiz yapılacaktır. • 

MAARiFTE 

Çocukların dişleri 
Bu sene de umumi bir 

muayene yapılacak 
Geçen sene ilkmelı:teplere de

vam eden çocukların di,Ierinin 
muayenesi yapılmış, neticede kırk 
bin çocuğun di,lerinin bozuk ve 
tedavıiye muhtaç olduğu anlll1ıl 
mıfb. Bunların ekserisi tedavi e
dilmi,tir . 

Çocuklann dişleri, bu sene de 
ayni suretle muayene edilecektir. 
Çok fakir olan talebenin dişleri 
meccanen tedavi edileceği gibi 
vakti, hali yerinde olan ailelere 
de çocukla:ıının ditlerini tedavi 
ettirmeleri için tebligat yapılacak
tır. 

Maarif V ekileti, ditlerin çocuk 
sıhhatine tesirini dü§ünerek 
küçük y.ıFa ditlerin bozulmadan 
tedavisine ehemmiyet veıımekte
dir. 

Leh Oniversitalileri 
Bir profesörün riyasetinde ola

rak tehrimize geldiklerini ha.be11 
verdiğimiz 12 Leh Onivenrite ta
lebesi, dün tehirde gez.meler yap
mıtlardır. 

Talebe kafilesi daha on gün ka
dar latanbulda kalacak1ardır. 

Leh Oniveraitelilerine Profesör 
Szapsal riyaset etmektedirı. 

1936 parlamentolar 
konferansı 

Şükrü Kaya Bey 
Yalovada bulunan Dahiliye Ve

kili Şükrü Kaya Bey, pazartesi 
günü tehııimize gelecektir. 
Şükrü Kaya Beyin, bir hafta ka
dar Büyükada<la istirahatten son
ra AııKaraya <lönmeai muhtemel· 
dir. 

Ali Rana Bey 
İstanbul Muhafaza Başmüdürlü

ğü mıntakası dahilindeki muha
faza mevkilerinde umumi bir tet
kik ve teftit yapmak üzere Şileye 
gitmi, olan Gümrük ve inhisarlar 
Vekili Ali Rana Bey şehrimize 
dönmüttür. 

-~<>--

Piyango bugün 
Büyük tayyare pİyangO&UDun 17 

inci tertip dördüncü ketidesi bu
gün üniversite salonunda yapıla
caktır. 

Bükreş sefirimiz geldi 
Bükref sefirimiz Hamdullah 

Suphi Bey dün sabah Y alovadan 
gelmi• ve Bükreşe gitmittir. 

1 BORSA 1 
(it Banka11ndan alınan cetveldir) 

9 Ağustos 934 
AKŞ,AM FiYATLARI 

iSTiKRAZLAR l TAHViLAT 
istikrası d~IW.i 94.50 Rdııtrm 17,71 

J933 Ersaıt1 96-,25 Müm•ail 48 65 
Unitürk 28,45 poa.taz 47:,SS 

•• il 27,50 • il 47.ZO 
• ili 27,50 • 111 49 

Türkofis haftalık ticari .eryisini 
dünden itibaren Hakimiyetle net
re başlamıfbr· lhr.acat ticaretimiz 
ismn ameli bir çıok maliimat ve is
tihbaratı ihtiva eden bu De9rİyat 
cuma günleri muntazaman ve Ha
kimiyet yapraklarının müsaadesi 
ni1betinde gittikçe te'ft.İ edilerek 
devam edecek ve bundan batka 
acele ve gündelik haberler için 
Hakimiyette hergün hususi bir sü
tun bulunacaktır. lzmir üzümleri 
hakkında fikrini so:ıtluğumuz sa
lahiyet sahibi bir zat funlan söy
lemif!İr.: 

Türkofis ilk haftalık .ervi&inin 
batında ehemmiyetle kay<ledildiği 
veçhile temmuz ve ağustos ayları, 
yeni mahsul miktarlarının ve yeni 
piyasanın henüz belirmediği aylar 
dır. Bu aylarda alivre satıt yapmıt 
olanlar ve baissier denen ve fiatin 
dü~kün olmasından menfaattar bu 
lunan gııuplar piyasayı fena g~er
mek ve ilk ağızda yapacaklarını 
yapmak için neşriyat yaptırırlar, 
ve hatta kendi mubayaa fiatle!~· 
rinden daha aşağıya muhtelif pi
yasalarda küçük hazır ve alivre 
satı,Iar yaparak ve yaptırarak ga
zetelere ve müstahsil sahaya akset 
tirir ve fiatler üzerinde müessir ol
mak isterler. Mesela halen Ham
burğta yaptırdmak.ta olduğu gibi, 
hakiki alıcılar ise bir müddet bek
leyici ve nazlı vaziyette kalır. Tür
kofisin servisinde dediği gibi bun
ları ehemmiyet vermeden ve aliv
re satıcının hangi piyasada sıl<!frk 
olduğunu öğrenmek için okuyup 
geçmeli ve asıl ehemmiyeti rekol
te vaziyet ve rakamlarına vermeli
dir. Bu rakamlarda bu sene geçen 
seneye nazaran lehimizdedir. A
vusturalya mahsulü hem kalite iti
barile fena hem de geçen yılm 
yarı11 gibi bir fC')"<lir. Cenubi Ame 
rika yani cape üzümleri sıcak dal
galarını takip eden ve toplama 
:ıamanma rastlıyan yağmurlardan 
müztariptir. Bunun manası lngilte 
re bu sene bizden fazla üzüm çeke
cek demektir. Diğer rakip memle 
ketler içinde Yunanistan, Iran ü -
zümleri de geçen seneye nazaran 
daha zayiftir. Kaliforniyada rekol 
te azdır. Hüli.sa lzmir üzüm piya
sası üzerine gerek doğrudan doğ
ruya, gerek bilvasıta tesir edebile
cek memleketlerin mahsul vaziyet 
leri bu sene üzüm fiyatlarımız iç;n 
olsa olsa ümit verici bir hal<ledir· 
Almanyaya vaki. olacak ithalatı -
mız için ithalatçı tarafından iste -
necek dövizleri Alman hükfuneti 
istediği kadar ve süratle vermek -
te olduğundan en büyük mütteri
lerimizden birisi olan bu memleke 
tin bu sene daha fazla mal alacağı 
tahiidir. Diğer büyük mü,terileri -
miz olan İngiltere ve Amerikaya 
gelince, iyi ve yüksek kalite malla 
nn daimi müfterİ6i -.:ılan bu iki 
memleketin ae geçen senelerden 
fazla ithalat yapacakları tahmin 
olunabilir. Bundan batka Japon -
ya yeni mütteri olarak piyasaya gi 
recektir. Klaring mukavelesi 
yaptığımız ve timdiye kadar <loğ
rudan doğruya müflerimi:r. ohm • 
yan memleketler ile de ticaretimiz 
kolayca irtibat tesis edebilir ve et
melidir. 

Eroin kaçakçılığı 

Glilıü.fi-.; 1 
• • 4'1 

.. . _, .. , . ...... ... 

Çıplaklar! 
Geçen günü bir yazımızda, A•'

'Tııpada tabiate avdet taraltarlan
nın ne,rettikleri "tam çıplaklık., 
mod~ının -~iz.e sirayet etmediğini, 
edemıyecegıni yazmutık. Meğerse 
bürzk. söylemifiz. Bu· çıplaklar ce
mıyetı auaından biri aramızda 
YCf!!YOrmuf ta Jıaberimiz yokmus. 
iş mahkemeye intikal etti de o:.. 
dan sonra vaziyeti öğrenebildik. 

Medeni çıplaklann Türkiyedeki 
biricik mümeoÜt meseleyi. bütün 
çıplaklığı ile anlatarak diyor ki: 

- Çıplak gezmenin vücut ü
zerinde çok büyük tesirleri var
dır. Ben bugün elli yaşındayım. 
Fakat kendime baktığun zaman a
deta 15 sene gençleşmiş hissedi
Y.o~ Bu usulü birkaç senedenbe
n takıp ediyorum. Çok mühim 
faydalarını gördüm. 
Kansı da huna mukabi.l.., iddi-

ada bulunuyor: • 
- Bu vaziyet gayri ahlakidir. 

Kocam evde anadan doğma dola
şıyor. Ustelik iki çocuğumu da 
bu vaziyette dolaşmağa sevkedi
yor. Beni bundan ayırın. Kocam 
nafakamı versin. Çocuklarıma r ık· 
sın! Ben bu gayri ahlaki vaziyet~ 
tahammül edemem! 

Filhakika havanın vücut üzerin
de çok iyi teaiıler yaptığı muhak
kaktır. Bir~ok doktorlar birçok 
lıaıtalara İyi olmaları için hava 
banyoları tavsiye ederler. Fakat 
ortada cemiyetin de kurduğu bir 
nizam vardır. Ahlaki telakkiler 
vaıdır. Bir vücudun sıhhati için 
bütün ahlaki sıhhati baltalamak 
doğru mudur? 

Çıplaklık modasının Türkiyede 
ki mümeuili, pekala bir odaya çe
lıilir ve orada iıtediği gibi ana
dan doğma soyunarak vücudunu 
havalandırabilirdi. Bunun için 
herkesin yanında çıplak dola,ma 
sına hacet yoktu. Hele FrmıMUia
ki Çıplaklar cemiyetinden bir de 
vesika alması bunu sade kendi 
sıhhati için düşünmediğini pekala 
isbat etmektedir. Bu zat çıplaklığı 
bir nevi "mezhep,, yapmak iste
m4 ve bunun tamimi için de ev
vela Tıendi çocuklarından basla
mıfhr. Haı•eketi bu itibarla "1Yan• 
dikkattir •• 

Bir mesele daha var: Vücudu 
kuvvetlendirmek için sade çıplak 
mı dolClftnak lazımdır.? Bunun i
çin bafka çare yok mu? Mesela 
Çoban Mehmet Canrera gibi peh
livanlar sanki çıplaklık sayesinde 
mi bugünkü kuvevtlerini bulabil
miflertlir.? 

Filhakika iman dünyaya ilk 
geldiği zaman çıplakhr. Hatta bir 
keçi yavrusuınıdan da beterdir. 
Çünkü hiç olmaua onun tüyleri 
vardır. O halde niçin tabiate 1ıar,ı 
koymalı? 

Fakat unutmamalı ki doğmakla 
ycqamak arasında mühim bir fark 
vardır. insan dünyaya geldiği zo
man anne sütü emer 20 - 30 )'Qf•na 
geldiği zaman ise aradığı fey ann6 

memesi değildir. 
Hayatı sürüklediğimiz zaman 

:zarfında mütemadiyen değif
mek, ve bunun içinde mütemad'i
yen yüklenmek, üzerimize bir feY' 
ler ilave etmek mecburiyetinde 
olduğumuzu gözönünde bıJunJur
mak lazımdır. 

L-oğar doğmaz evvela sırhmıza 
bir :zıbın geçirirler. Çünkü artık 
annemizin bize malıJaza hizmeti
ni gören karnından çıkmışızdır. 

Sonra katTıımtzı doyururlar, mİ· 
demizi yüklerler. Bu, böyle, ölün
ceye kadar devam eder. 

Bundan başka, arada gene bir 
çok hamallıklarımız vardır: 

Yedi •ekiz yaşına gelince mek
tebe baflarız. Kalalanmıza bir sü
rü maliimat yükletiriz. Git gide 
beynimiz.in o çıplak vaziyeti kay
bolur. Kafamız bir malumat bi'T 
ilim çerçevesi içine lfİrer· 

-

Bir yat geldi 
Mısırda çıkan Muhadenet refi

kimizin verdiği malumata göre, 
bu sene eylül ayında lctanbulcla 
toplanacak olan parlamentolar kon 
gresinde Mısır hü:kfunetini temsil 
edecek elan heyetin rei&i mebusan 
meclisi reisi Tevfik Rifat Palşa 
1936 senesi toplantnmın ıKahire
de yapılmasını teklif edecektir. 

ESHAM 

Emniyet müdürlüğü kaçakçılık 
bür<>11u bi.r eroin kaçakçılığı taohlıi
katına batlamıştır. Kaçakçı ıebe
kesinin meraezi Büyükdere civa
rındadır. 

Tabii bu fekilde 25 - 30 yaşla
nnda üzerimize hayat, aile yükü 
çö/ımi4tür. Bunan alhnda bunalır, 
ezilir, yıpranınz. • 
Banlar •anki herhangi bir don ve· 

ya gömleltlen daha mı az nhhatimiz 
üz.erine tesir yapıyor? 

Limanımıza maruf bir İngiliz 
ailesine ait Serenadi iaminde hu
susi bir yat ııemn.tir. Akaeni:r.cle
ki birçok büyük limanlara uğn
yan bu yat bir müddet limanımız
da kalacak, İngiliz aıileai bu müd
det içerisinde ..,hri gezeceklerdir. 

Bundan batka Umurcüsi.pe M
minde Avusturya bandıralı husu
si bir yat daha gelmiftir. 

Tifo 

Mahlul E mli k 
lsatnbulda, kimsesiz. öldükleri 

için mülkleri evkafa katması lizım 
gelen birçok mahlw emlak var
dır. 

Reji Kaıpo• .. lı Baakaaı Nama 9 
•o.& 2,SO • ,. Hamilia• t 
Tel.feıt 10.60 ,. "Mü .. aiı 98 
T erkoa 18,50 

TOrlü7e Ciiımlt.64 
riyet Bankası 53 

Çimento 11,95 
ittihat da)', ı~ nn 

Tr._. .... ,. 36 c_ ...-..-rk d.,.. ı. -
A•ado)a Hit.M 2"1,10 Bal J,M 
:iir. H •yMJ'• 15,211 ş..r' •·-• l,20 

ÇEK FIYATLARI 
Loıadra 
Parİ• 
Mil Do 
Nüyork 
c ..... r. 
Atlıı• 
Brüksel 
Amsterclam 
s.ı,.. 

12~ ı ::~:... !::~ 
9,26,75 Madrit 5,81 

79,77,SO Berli.n 203,45 2,43,361 V &rfOT& 4,20,llO 
83,36 Budapeıt• 3,98.25 

3,38,65 Mo•ko•• 10,91,25 
1,l 7,56 Biikroı 79,33,50 

55µ,30 v;,... 4:ı;T>2 -

Uk t.bkikatta bu i,le alakadar 
dlmakla maznunen biri Rum, di
ğeri Türk olmak üzere iki kadın
la dört edı:eiı: zannakına abnmıt
lardır. 

Bunların evlerinde arattırma 
yapılmıt ve bir miktar eroin bulun. 
muttur. Şebeke He alakadar daha 
birçok kimseler bulunduğu anla§ı
lıyor. L~ta izler üzerinde talıl<l
kata deVMD ediyor. 

1 Küçük haberler 

1!!e )la~ım, kaderimiz böyle! 
Mutem<ıdıyen giyinmek ve tası· 
malı mecburiyetindeyiz. Fakat "aı.. 
nutmamalı ki gerek manen ve ge
rek maddeten giyimli, yüklü acla
mın harici hayata karsı mukave-
meti daha fazladır. . ' 

Bundan maada örtülü feyler 
daima caziptir: Tüylü bir Ankara 
keçisi mi hoşunuza gider yoksa 
kırkılmış bir Ankara keçisi mi? 

~tı•f B E: ank11sında toplantı 
,. •naf B nkas h 

Şişli tarafında tifo vak' alan 

görülmütfür. 

Şimdiye kadar evkaf idaresi 
bunların hakiki miktarını bilmi
yordu. 

Geçen sene faalİ')'ete geçen bu-

N U K U T (Std11) 
ıc ...... s. ..... 

1 
Otomobilli seyyahlar - Dört 

gün evvel otomobillerile tehrimi -
ze gelen üç lngiliz seyyahı dün sa 
bah Viyanaya hareket etmişlen:l'r. 
Seyyahlar, Viyanadan sonra daha 
birçok tehirlere uğrayark Londra 
ya döneceklerdir. 

Van kedisinde o bol tüyle.• bu
lumnasa hayvancağızın bir dağ
faresinden farkı kalır mı idô? r' bıııru a ı eyeti umumiye 

'"kal·~ bankanın merkezinde 
ll;ıcakt~r e ola.~ıJc .~:r toplanb ya • 
''tiYet h· Bugunku toplantıda, ek
~il.tı asıl olduğu takdirde ban 

'" rn d , llıın ev uatı koruma kanunu -
't~· ep~y ded,kodu mevzuu olan 

'Yetı gör~ü ecektir. 

Bu sebeple doktorlar sıkı tefti-
te ve atı faaliyetini çoğakmağa 
başlamışlardır. Şişıide bazı bos
tanların yetiştirdiği sebzelerin aa
tılmaıına müsaade eciilmiyecek • 
tir. 

ausi bir komisyon lstanbuldaki 
mahlwlerin miktannı losmcn tesbit 
etmiye muvaffak olmu§tur. Bu 
komisyon yakında faaliyetini b)ti. 
recek ve l.tanbul<la ne kadar mah 
Jul emlak bulwıduiu meydana çı
kacaktır. 

zıo. F,... ... 
l Dolar 
ı Şile A•. 

J;I Kur. ç.I&. 
2() LOT& 
l lsterlia 

20 Liret 
20 F .Bolciluı 
~O Dralııım.l 

11 Floria 

lftO 20 1. l••iv-
117 1 l'•:ır:d& 

22 1 Mark 
llMI 1 Zeloıl 
23 20 L•J' 

633 ıo Dinar 
214 1 Çeno•İt 
115 Alı.a 
:u 1 MC<"id'İY• 
&3 Lnk•M 

IOS 
18 
a 

Z0,50 
il 
113 

9,25 
35 1-Z 

U1 

M'lo bile, onun için Venuı'un 
yan belinden aşağısına peştemal 
kuşatmıştır. Ve hatta diyebil riz ki 
onun için, çıplak hakikatler b'rçok 
k!ımselerin hoşuna ·gitmez. 

Mümtaz FAiK 
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Bir mektup 

Beyefendi, 
Mektubunuz daha yent e

lime geçtiği için cevap vermekte 
geciktim. Hemen söyliyeyim ki ba
na niçin mektup yazdığınızı anlı • 
yamadım, sonunda "hürmetlerimi 
sunarnn,, demenize rağmen hiç de 
hünnet göstermiyen, hatta hakaret 
denebilecek sözleriniz var. Asıl 
makuıdınız hakaret ise n!çin mek
tubunuza imzanızı atmaz, sadece 
"mualim F .R.,. diye geçi,tirir~niz? 
Evet niçin mektup yazdığınızı an
hya~adım. Mama.fi mademki bek
lediğinizi söylüyorsunuz, sualleri
n:ze, itirazlarınıza cevap verece • 
ğim. 

"Eski ve yeni kitaplar,, isimli ya
zımı, iddia ettiğiniz gibi alaka ile 
değil, yarım okuduğunuz anl~ılı
yor. Tamam okusaydınız belki ia
fhza ile kar,ılanacıı.k baıka parça
lar da bulurdunuz; fakat klusikler 
derken Moliere'i, Shakespeare'i de
ğil, Yunan klassiklerini kudettiği.
mi de hiç tüphesiz anlardınız. 

Diyorsunuz ki: "Zannediyorum 
ki beğendiğ:niz muharrirlerin klaa
sikler olduğunu söyliyebilmek için 
bu kadar dütünmeğe ihtiyacınız 
yoktu; zira, siz de bilinin iz ki, bu 
muharrirlerin büyüklüğü zaten her
kesçe müsellemdir-,, 

Bilmem yanılıyor muyum? bu 
sözlerle beni, herkesçe bilinen •ey
leri alimane bir tavurla aöyliyen 
bir adam, yani bir malumatfüru,, 
bir ukala diye tasvir ebnek istiyor
sunuz. Ukala addolunmaktan çe -
kinmem; fakat: "En beğendiğim 
muharrirler Yunan klassikleridir,, 
derken niçin düfiindüğümü anlata
yım. 

Samimiyet - bence - tabii halimi
zin, itiyatlarımızın, ilk hislerimizin 
değil, mesuliyetini kabul edeceği -
miz fikirlerin müdafaasında.dır. 
"En beğendiğiniz muharrirler han
gileridir?,, sualine benim dütünme· 
den vereceğim cevapta Yunan klu
sikleri bulunmaz. E 1\evs'in tra -
gedialarını, yeni Fransız romancı
larının kiptnlarından daha merakla 
okuduğumu iddia edemem; böyle 
bir iddia<la bulwıacak kinKelerin 
çoğuna c:!.a pek inanmanı. Bunun i
çind;r ki o suale samimiyetle. cevap 
vermek istersek hatırnnıza ilk ge
len kitapları, mesela yatağımızın 
batı ucunda buluııGurduklarımızr 
saymakla iktifa edemeyiz, düfiin -
memiz lazımdır. Hele en beğendi
ği muharrirler klassilder o1duğunu 
d~nmeden söyliyen kimse bu ter
cihine sebep diye de onların büyük
lüğünün herl.....,sçe zaten müsellem 
olduğunu gösterirse samimiyetine 
hiç inanmam. Kendisine: "En be -
ğendiğiniz muharrirler hangileri -
dir?,, diye sorduğumuz adamdan 
bize kendi tecrübesi, muhakemesi 
ile ed"ndiği kanaati söylemesini 
bekleriz. Siz öyle yapmıyor da ki
tapllll'<lan, herkesten öğrendiğinizi 
söylüyorsanız, söyliyebiliyorsanız 
ve böylece samimiliğinize inanıyor 
sanız doğrusu bahtiyarsınrz; fakat 
müsaade buyurun da saadetinizi 
kıskanmıyayım. 

Bu nevi bahtiyarlığa ermil&i
niz; bu, Rahelais ve Mallarme hak
kında .,(iyJ.ediHerinizden de anla
tılryor. "Bir Mallanne ile bir Rabe
lais ile kıyas edilemez; yalnız ne
den fikir hayatında birinciyi ikin
ciye terem etmek kabil olmasın? 

Muallim F. R. Beye 

Eğer Rahelais nabza.lan ile yükse
len bir mubarrirse Mallarme de ka
ranlık hisleri ile sivrilen bir 9airdir. 
Gerçi ikisinin de ayn ayn tahsi • 
yetleri var; fakat biri diğerinden 
farklı bir irtifa olmasa gerek ..• ve 
Mallarme'yi Rabelais'ye tercihte, 
sizin buyurduğunuz gibi, bir nevi 
ciddiyetsizlik yoktur,, diyorsunuz, 
Mallarme'yi ve Rabelais'yi okudu
nuz mu? Onlar hakkında söyledik
lerinize bakılırsa ancak bahi.rleri
ne kulak misafiri olrmqsunuz.Çün
kü. okusaydınız, Rabelais' de istih
nduı çok batka, yapıcı, kunıcu 

fCyMr olduğunu görür, Mallarme'
nin e.erİ de size "karanlık hisleri 
ile Hnilen tair,, cümlesindeki ede
biyat'm tatsızlığını sezdirirdi. Çok 
sevdiğiuı bu şairi, bir Rabelais'ye 
tercihi niçin mi ciddiyetsizlik sayı
yorum? Çünkü onun gibi yapıcı, 
kurucu değ]dir, onun gibi univer
aal değihlir. Hep deminki dütünce
li samimiyet bahsine geliyoruz. 

Yine diyorsunuz ki: "Türk kari
me ~lince: o, pek ili. kendi muhi
tinin kıymet hükümlerini bilir. O, 
adapte romanları sevmez. Türk ka
rii reali.ıtir. Muhayyel bir alemin 
mii'takı değildir; ve y~dığı mu
hitin inikislanna sadık bir aynadır 
(bu cümlenin, belagatli aanmanıza 
raimen, manası yok; döfiinün, siz 
de anlarsınız). Onda keııGis;nden 
hatkuını bulamazsınız. Kahraman 
ları ecnebi olan romanları benim -
ıemez. O, adeta muhitile ebedi bir 
zeveban halindedir; ve sah si fikir
leri ile, hükümleri ile, kendisini 
lekelemek ist:yenleri istihfafla kar
şılar.,, 

Ne güzel sözler! ... Türk karii de 
dahil olduğu halde her kari muhay
yel alem müştakıdır: Shab~peare 
okuyan da, Zola okuyan da, sergü
ZCfl romanı okuyan da; çünkü rea
list, naturalist denen romancılar da 
yine muhayyel, stylise ileminden 
bahseder. Türk kariinin adapte e. 
sederden h.,,lanıp h'"'1anmadığını 
Şehir tiyatrosunun bütün tari!ıi ile 
on be~, yirmi senelik roman tarihi
miz kafi bir belagatle gösterir. 

"Türk karii, adeta muhiti ile e
bedi bir zeveban hali:a.dedir", yani 
onunla kaynaşımı~trr. Elbette, çün-

. kü muhiti keııGisi tetk;I eder. I,te 
herkesin bildiği ve yüksekten bir 
eclanm ayn bir kıymet veremiye -
ceği bir söz. 

Tekrar mektup yazanaruz !atin 
harfleri ile yazın; hem de imzanı
zı atmağı unutmayın ki selam yaz
mam kabil olsun. 

Nunıllah ATA 

• 

Arbyoruz, daha da 
artacağız! 

Yurtta yaşayanlan çoğaltmak 
lmıet Paşa Törü (1) sünün ana ta
sarlama (2) lanndan biri idi. Pa
şamız işleri üzerine almadan önce 
kaç ki1i olduğumuzu bilmiyorduk. 
Sayım yapıldığı gün 14 milyona 

yakın olduğumuza hepimiz şaştık. 
Çünkü 10 milyondan yukarı çıkıla
cağına kimse inanmıyordu. 

Yunanistanda kalan yanm mil -
yon türkün anavatana getirilmele
ri, kütüğe yeniden yazdınlanlar ve 
daha şuradan buradan sığınanlar
la top."uluğumuz (3) gitgide arta
rak 15, 16, ve en son 17 buçuk mil
yonu buldu. Bugün yeni bir sayını 
yapılacak olaa belki de 20 milyona 
vardığımız ortaya çıkacak. 

Demek ektıilmek şöyle dursun, 
yıldan yıla artıyoruz. 
Osmanlı imparatorluğu çağında 

Basradan l~kodraya kadar uzanan 
koca ülkelerde topu topu 25 mil -
yonduk. 

Elimizde kalan topt'aklar giden
lerin yansını b~e tutmadığına göre 
bu artım (4) çok verimli olmuş de
mektü-. 
Dü~nmeli ki başka bayraklar al

hnda kalan eski yerlerimizde biz. 
den olmayan ulus (5) lar y~yor
lardı. Rumu, Bulgarı, Sırbı, Ulahı, 
Arabı, Ermenisi, Arnavudu gittik
ten sonra bize kalan bu 17 buçuk 
milyon öz türk, nice bin agı (6) de
ğerindedir. 

Tek bir yürek gibi çarpan bu 
toplulukla artık hiç kimse bize bo
falmış bir yurdun bekçiı'iğini ettiği
mizi aöyleyemeyecektir! .. 

M. SALAHADDiN 

(1) Törü - Hükfunet (2) Ta
sarlama - Tasavvur (3) Toplu
luk - Nüfus karşılığı ( 4) Artnn -
Tezayüt (5) Ulus - Millet (6) A
ğı - Hazine. 

Müessf irtihal 
Istanbul Müddeiumumiliği baş

muavini Sali.b Beyin büyü;'k: bira
deri Us:küdar Hukuk Hakimliğin
den mütekait Şevket Bey vefat 
etmi~ir. Na'şı bugünkü cumartesi 
günü saat 10 de. Anadoluhisarın
daki yalılarrn<lan kaldınlarak Sa
matyaya nakil ve K. Mustafa Pa
şa camii şecifinde namazı kılmdık
tan sonra Meıdı:e.z efendide aile 
kabristanına defnedileceBctir. 

T enebasr Belediye bahçesinde 
f,ıı"~ul !tlfdi~ni Bu akfam 

~~hirTi1Ji1İl'oSU Saat 21 de 
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ittihadı Milli , 
Türk Sigorta Şirketi 

Hcı-ik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi ülareai : Galatada Onyon Hanında 

Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon 4.4887 +4641<111111 

M.illiyet'in romanı: 48 tekeri, fısbk neyi alırsın. 
Sanaaros iki üç gününü daha ~ 

kın f&lkm geçirdi. Çopur Dayının 
yanında mı kalsın? O zengin efen
diye evlatlık mı olsun? Bir türlü 
kestiremiyordu. Zaptiye Ahmet te 
birkaç gündür ortalıkta yoktu. Oğ
lunun eski kunduralarını verecekti, 

Ertesi gün biraz daha söyledi. 
iki gün sonra biraz daha, derken 

bir gün: 
- Oğul! dedi. Sen iyi çocuksun. 

Bu Çopur Dayı seni çahfbrrr çalı'° 
tırır, bir gün ekmek de vermez göm 
lek te, don da. Eğer istiyecek olur
san muhtarı, ihtiyarı çağırır. Bu ço
cuk benim paramı neyimi çaldı, 
diye bir de iftira edip savar.Kaç ki 
'iye böyle yaptı. Hele senin kadar 
bir çırağı vardı, bin gün ona kız
ını, ev;nin ahınna kapa:mıt1tamam 
on gün aç susu7 bırakmı,. Al tu ku· 
rutu da bir simit al, ıhlamura batı
ra batıra ye. Benim oğlanın bir es
ki kunduralıın vardı, ayağına u • 
yarsa \!ereyim sana. 

Sans:ıro51u aldı mı bir düşünce, 
aldı mı bir korku! O açlıktan ko
vulmaktan korkmuyordu. Demek• 
burada da ada1'1'..a hırsız diye iftira 
edenler vardı O s:ün ak.ama kadar 
SP.rsem serı em çalıttı. Daha doiJru· 
su ne İ• gördıi~nü "nhyam"\dı. 
H,,tt.1\ ı..:. ~·,,Jık Çopur Davı (has-

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
ta ıaısın ?) diye sordu. onlan da getirmedi. 

Zaptiye Ahmet bir gün son IÖZÜ· - Hofgeldin Zaptiye Ahmet! 
nü söyledi: Nerdeydin? 

- Kazada tanıdığım bir efendi - Kazaya kadar gittim. Malmü-
var. Hiç çocuğu olmamı,. Bir kan dürü efendi acele haber göndermif, 
bir koca. Zengin kitiler. Seni evlat Müstakil gelsin, her itini bıraksın 
gibi bakarlar. Seni oraya vereyim, demiş te oraya gittim. Defterdar 
bey çocuğu gibi yıt.ta. Ne olacak mı, Maliye Nazırı mı ne gelecek -
onların iti? Pazara git, bohçayı ha- mit. Gelince ağırlama iflerinde 
mama götür, avluyu süpür. Hem yardrmım dokunsun için çağırmıt· 
sen güzelsin. Burada kalacaksın da Bu sırada Sansarosa öyle b=r ha
ne olacak? O Çopur Dayı ne hin oğ- kıt baktı ki Sansaros bu bakıtın: 
lu hin~i~ hen bilirim. Hem o sana - Görüyorsun ya. Seni itte 0 

sonra ıftıradan ~ka türlü kötülük- bevin yanına evlatlık verece~m. 
ler de eder. Ne mı eder? Yaklat ya- Demek istediğini anlayıverdi. 1-
nıma da sana tarif edeyim. _ çine belirsiz bir sevinç düftü. Böy-

Zaptiye Ahmet, Çopur Dayının le olmakla beraber gene ne Çopur 
yapacağı kötülüklerin hepsini so • Dayıyı, ne kör yengeyi bırakmak 
nuna kadar tarif etmek iııtedi. Fa- . istem;yordu. Çünkü şimdiye kadar 
kat daha ortasında iken vaz~eçme- ne dövmüşler, ne de aç hırakniıf
!'ie mecl,ur oldu. Pazar meyrlımrnın !ardı. 
ilerisinden kahveye doğru iki müş- Bir boa ve tenha zamanda Zapti-
teri f!eliyordn. ye /l lımet gazeteye sarılı bir paket 

- Kimseye bir ıev söyleme. Son- uzattr. 
ra " efe..,di seni evlatlık almaz. Al Al L • ·ı - • r>u Y"tnf'nt • "' mint.ıı.nı sa-
şu bef kuru,u da balcl<aldan leblebi na o bey gönderdi. Giysin, hemen 

HiKAYE 
Satılık ev 

Valrtilc bekardan. Yıirmi üç ya
~ımın çılgınlrklan içinde, ele, a • 
vuca sığmaz ha,an bir gençtim. 
Anııem, kocası Anadolu . kazala
rında kaymakamlık eden kız kar
deşimin peşinde dolaşıyordu. Be
ni Kadıköyünde Mührüdardaki ev
de siyahi dadan Menekşe Bacı i
le yalnız bırakmıştı. 

Yaz tatillerinde idi. imtihanı
mı muvaffakıyetle bitirmiştim. Ki
tap okumaktan, gezmekten, yürü
mekten usanmıştım. Bir gün o
damda şezlonga uzanmış tembel 
tembel düşünürken aklana bir 
ıeytanld< geldi: Evlenmek. .. Bunu 
aıkşama kadar düşündüm. Y apaca
ğun teYi düşündükçe kendi ken
dime gülüyordum. Gece, Menek
ıe kalfanın odasına indim. Kadın, 
köşede bir çuval kömür gibi du
ruyordu. 

- Kalfa. Diye seslendim. 
Karanlık, haşin bir ses cevap 

verdi: 
-Afandim. 
- Ben bu evi satacağım ve 

yahut kiraya vereceğim. 
Arap şaşımııştı: 
- A. •• Ayo sen çıldırdı mı ..• 

Hanımafandi gelirse ikimize de 
sopa çeker ... 

- Yok dadı, sen anlamadın. 
Ben, evlenmek istiyorum da o
nun için böyle bir bahane ortaya 
koyacağım. 

Arap, kara bir zincir gibi şa
kırdadı: Bütün vücudü sarsılarak 
güldü: 

- Si.fi mi afandim evlenecek ... 
Kediler çamaşırı yıkayamıyo ... 

- Dadı Allah aşkına canımı 
sr!<ı:na. Bak, dinle, ben, yarın so
lkak tarafındabi odaların camları
na ıöyle bir ilan asacağım. (Bu 
ev, hem kiralıktır, hem satılık
tır.) Ta!>ii birçok aileler, küçük 
hanımlar falan eve gelecekler, o 
z.ıman ben de içlerinden kısmeti
mi seçeceğim. 

- Siz afandim da'ha mektep
te okuyo. Diğlomat alınca sizi 
hanımefendi evlendiriyo. 

mm kızm ııroıagına meseleyi çrt • 
!attığını sonradan anlamıştım. 
Ona çıkıştım. Falso yapmamasrnı 
tenbih ettim. Ertesi gün de tesa
düfen bir Mısırlı hanrmla kızı ka
pıyı çaldılar. Ben pijama ile bu
lunuyordum. Buna rağmen he
men koştum: 

- Buyurunuz hanımefendiler. 
Ev, inşallah size kısmet olur. De
dim. 

Odaları gezmeğe başladılar. 
Orta kata bakıyorlardı. Kadın kı
zına döndü: 

- Şemsünnisa, nasıl evi be
ğendin? Doğrusu çok iyi. 

- Kira ile mi tutacaksınız, 
yoksa satın .mı? 

Kadın, gelip çenemi oktadı: 
- Vallahi, siz nasıl isterseniz, 

kira ve yahut iştira biç bir beis 
yok ... 

- Her halde satın alınız. 
- Aımma velakin siz bunda 

zararlı şikarsımz. Çünkim kira o
lursa bir zaman oturur, sonra ka
şar gider, daha hoş olur. 

Mısırlı kadın, gözlerimin içine 
sabit nazarlarla bakarak evi ki
ralamakta ısrar ediyordu. Mesele 
çatallanmıştı. Hapı yutmuştum. 
Ne yapacaktun. Hemen dadımı 
imdadmıa çağırdım: 

- Gel bacı... Bak hananlar e
vi kiralamak istiyorlar. 

Bu sözlere Menekşe kalfanın 
ağzı açık kalmıştı: 

- Afandim. Bu çocuk bil-
mez. Annesi bir hafta sonra gele
cek siz o zaman geliyo. .. 

Bunları da böylece atlattık. 
Daha ertesi gün iki Lehli kadrnı 
geldi: 

- Siz bunu satiy<ı·g amma çok 
küçüg. 

- Aman Madam neresi küçük 
üç katlı koca ev ..• 

- Evet biliyigum amma siz 
sırttı yapagmaz etendim. Siz daha 
çocuk. 

30: Türle mu•İki neıriyab. ( rş.lik be1 
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21: Operet musikisi. 22,15: Plik-

lon orlı:ealran. 

686 Kbz. BELC_RAT, 43? .•-. JI•~ 
21: "Die Schopfunc., ıaurth poriil"' 

moratoryumu. 23: Haberi.er. -
lalar. 24,10: Dana pli.kları. ~1" 

5·15 Kbz BUDAPEŞTE, 550 ~·d .. oP:t 
19,45: Plak. 21: Miıkolc tebr~nıe•İl- ~ 

ul .. ..o\I ,.,-
milli tiyatronun kur Uf cu.nU ı..Jk t• 
Haberler. 23: Siıan muaik-iai . .,.e k4tttt•"' 
rı, 24: Rajteri• idaresinde opera or 

t571 ... ~ 
191 Khx. Deutachlandıender . b_ı,.erı.r·.,-
21,10: Danı musikisi. "Ye neıeh . oııi~ 

Habarler. 2.3,20: Hamburctan Te01 j.,. ı 
ka.lannın neticeleri. 23,45: Habel' 
Haroburtt.an Dana muıikiai. 

230 Khz. LUKSEMBURC, tJO' ;ıı.ti!1 
Franan: akıamı. 21,20: Plak. ~ ~ 

neıriyat. 22,05: Viyolonsel ko0
(• ıil'-) 

Haberler. 22,40: Senfonik lronaer P 
Popüler ( pli.k.J 24: Dana pli.klar• 

291 ... ,,,. 
1031 Kh•. KONICSBERC ,;.ı.ı<, J. 

20 Net'eli bir ıaat 21,10 Arkad ~1/ 
: P.,10 Dana musikili netriyat, Z' ·~ J' 
23,.20 J.:.mnaati.k müaabakalan netı 
Danı ha•alan Te neı'eli muıHi. 

6S8 Kbz. LANCENBERC 456 'iı-~~ 
21,15 Danı •• neı'eli nqriyat. 23 _.,, 

23,20 Londradan Kadltı aporı.rı 
13,40 Hafta aonu dana aeıri7ab· jJI 

658 Khz. VIY ANA 507 nı. t:'l,ıı', 
20,20 Mu.ikide aülüı Plak, 21,JO tıo"". 

mektep isimli bir komedi, 23,30 )loll,ı"' .... I 
23,50 Kuartet lc:onıeri, 24,50 Gece -...........,..) 

Deniz yolttırı 
iŞLETMESi......,. 

Acenteleri : Karaköy KöpJ'IP"'"~ 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühür.ı.r9 :om--- Han. Tel 22740.,. 

- Ben, onun evlendirmesini 
be!deyinceye kadar canım çıka
cak. Artılk ihtiyarlıyorum. Zaten 
annem beni unuttu. 

Bu söz izzeti nefsime dokun
muştu. Hiddetlenerek 'kapıyı gös
terdim. 

Dördüncü gün de Şitli dilber- ı 
!erinden üç hanım gel:!iler: 

Ayvalık Sür'at 
yolu 

tol 
MERSİN vapunı 11 ~ J 
CUMARTESİ 17 de S~ 
rıhtımından kalkacak ve riıı' 
lı:k y-0lunun m~;ıt !s~eleldoııe' 
uğrayarak İzmir e gul ' 

Ve dediğimi yaptmn. Ertesi gün 
ilanlan a?>trm. Ve güzelce traş o
larak giyindim. Elime bir kitap a
larak köşe penceresine kurul -
dum. Uk müşleri olarak bir Enne
ni Madamile 4azı geldiler. Kız gü
zeldi amma, benimki kadar bıyık
lan vardı. Ermeni kızını bir köşe
de kıstırdım: 

- Nasıl Matmazel evi beğen
diniz mi? Diye sordum. 

Gözlerimin içine dik dik bak
tı: 

- Agnamadrm, neyi beğene-
ceğim ki... dedi. Daha bacak ka
dar çocuksun. Ne zaman 'ki bı
ytkların benim bıyıklarımın bef, 
altı misli olursa o zaman bu evi 
satın alırım. Aşağıdaki siyah ka
n elleme kömürüne, sen de tıp
kim fa~ülye pilaki.sine benzeorsu-
nuz. 

Sonra annesinin yamna koş
tu: 

- Mama, haydi kaçalım. Bu
rası timarhanedir nedir'? Bunların 
·İkisi de henettirl:r. 

ilk mii§teri evden böyle dar 
kaçtı. Kapıdan girerledı:en dadı-

kaçıp gelsin dedi. 
San&aroa paketi heyecanla açtı. 

, içinden kullanılmlf fakat boyatıl -
mıt bir yemeni eskisi ile yamalı bir 
mintan çıktı. 

- Bunları timdi giyme. Yarın 
erkenden kasabaya kaçarken giyer 
sin, beyin kartrsına öyle çıkarsın. 

- Ben kasabanın yolunu bilmem 
ki. 

- Ben de beraber geleceğim. 
Sansaros artık bir fCY düfiinemi

yordu. Bir beyin oğlu olacaktı. Ve 
ona kimse hırsız uğursuz Sansaroı 
demiyecekti. Hani Gölkayada gör
düğü kınnızı yanaklı, elma veren 
bey çocuğu gibi olacalcb. 

Sabahın alaca karanlığında uyan 
dı. Kahveyi süpürdü sildi. Sonra 
giyinip ~andı. Deftere veresiye 
çizmek için sicime bağlr küçük kur 

., tun kalem;ni aldı, kirli defterden 
bir yaprak kopardı. Şunları yazdı: 

"Benim Çopur dayım, ben artrk 
gidiyorum. Batka yerlere. Arama-· 
yımz heni. Kusura kalmayınız. Sa
na selam ederim. Yengeme selam e· 
derim. ALI 

Çıktı. Kapıyı kapadı ve gündUz
den öğrendiği yolu tuttu. Kofa ko
ta gidip Karakaya değirmeninin 
arkasında bekledi. Yanm saat son
ra Zaptiye Ahmet sıska bir beygi
re binmif, geldi. 

- Monşer kaça kadar olacak? 
- Uç bin efendim. 
Kadınlar biribirlerine ıokula

rak frkır frkır güldüler: 
- Melahat her katrnı birimiz 

alalım. Böyle razı olur musunuz? 
Dediler. 

Bu, münasebetsiz sual karşı • 
sında pusulayı adam akıllı şaşır• 
dım: 

- Hayrr olamaz. dedim. Bu 
vaziyetten hiç memnun olmadığı
mı gece dadıma açtım. Kadın gül
dü: 

- Ben dayına söyledimdi. Sa-
na yağlı müşteriler göndermiş. 

Dedi. Neden sonra işteki du
harayi sezmiştim. Meğerse gelen 
kiracılar dayımın müzipli.k için 
gönderdiği ahbaplarından başka 
bir şey değilmiş. 

Birkaç gün sonra annemden 
töyle bir mektup aldım: 

(Dadını çok üzüyormutsun. 
Eivi satmağa kalkmışsın. Böyle 
yaparsan arabı yanıma alrrım. Son 
ra sen de pansiyon kötclerinGe 
sürünürsun. Aklını başına topla.) 

Annemin bu u~timatomu beni 
ıapa oturttu. Evlenmekten mec-

- Çık fU lafın üstüne. Belimden 
tut beygirin sağrısına bin. 

Yol tenha idi. Biraz ilerleyince 
tatlı bir dil ile talimat vermeğe haf 
ladı: 

- Beye vannca bey soracak. Bir 
sakat anamdan bafka kimsem yok 
diyeceksin. Anan neme diyecek o
lursa köyden köye dola.fır diyecek
sin. Eğer bımu böyle dersen hey sa
na daha çok acır, daha iyi bakar. 

Kasabaya gelince bir hana girdi
ler- Beyg'ri bağladılar, Sansarosu 
bir kö,eye oturttu. 
1 

- Sen buradan bir yere kımıl
dama ben timdi gelirim. 
Doğruca malmüdürünün evine 

gitti. Müdür henüz daireye gitme
mitti. 

- H09geldin. Ne oldu Ahmet 
A

~ ., ga. 
- HOfgÖrdük efendi. Hayırlar· 

Sakat avradı kandınncrya kadar 
gObeğim çatladı. 

- Gene yirmi lirada mı dayan
dı? 

- Ne demezsin? Kan! dedim. 
Senin çocuğunu evlat gibi bakacak. 
Yinni lira ne diye isterflİn. Karı ağ
lamrya b~ladı.Ben her yıl istemem 
ki dedi. Ömrünce bir defa isı;yo -
rum. Hem artık çocuk benim de
ğil onun. Al af& tut yııkan zarzor 
on bet liraya kan4ırdun. Çocuğu al 

cektir. ( 4624) _jl, 

....ıııı 

•mire! 
MrD1 amelesi "MILUYE!,_./ 

ABONE UCRETL~ ~ 1j 
Ti.rlci:re öçio tı_.;f~ 

LK. .. ,... ' 
3 aylıiı . • • • • • • • 4 - 1_. ,,,,. 
6 ~ •••••••• 750 ~,;/ 

12 n •• • •• • • • 14 - ~ 

Gele. --ı. pri -ıı-s.-~ ~ 
...... ..;;.ı..ı.. 10 k....-..- ~ 
matbaaya alt iıle.r içi. •ücliriı'• .. ;p1" 
caat edifir. C.zet-.iz ilWana ,._. 

tini ıu.ı...ı - ~ 

• .... ·:::::::::::~-;ı dJ~ 
buren sarfmaur ettıim. Bırsııt ~ 
teklinde musallat olan bO ~ 
talihle bu giJi saadetlerin fJllT,J 
için daima bir komedyadan,,.,. 
kalapğmı anlamıttım. 

- o. N- ,,,-,J. 

. ~~ 
drm geldim. Ne denin ef~ ,, 
kısmı akılsız olur derler Yıl:!. -_.ıı~ 
rat hem sakat hem akılh. ~ıtl 
on bet kaymayı almayınca ~ 
bırakmadı. 

- Sen mi verdin? ~1 
- Bende çıkıtmadı da .. ,,,,,w r 

kaymasını bir arkada,tan öO-"~ ' 
dım. Eğer çocuğu almaz~ ~ 
buk geri götüreyim de paralat' 
ta.rayım. 

- Getir bakalrm. ~r 
Zaptiye Ahmet Sansaros" ge ,e 

di. Üç bet dakikalık bir ~jjriİ 
vaptan sonra it oldu. Mal'::İe o~ 
sadık adamı Zaptiye Ahın , 
bet lirayı verdi. fl'Y 

- Bunun nüfus kağıdı ~şt,eıı { 
- Ne arasın efeııGi. Artılı: orl~' 

nun velinimetisin bir kafa lı: 
çrkartrrsm. . . 1ır' 

Malmüdürünün gerdanı ik~,Jı 
hetibirlikli, rastıklı, kadife ~ıı.J'J• 
hanımı da Sansaros'tan hof ııe~1 

Ebenin kızım çağırttı. s=r .~111.1• 
su kaynattılar. Gıcır gıcır Y"' ~,ı 
Müdürün eski çamaatrlarıııd~ti' 
takrmınm kolunu ~ağınr .. lc~jıı'~ 
ler. Efendi de Aleksinin duk ,.ıJ• 
dan ucuza bir caket pantaloJ1 Jı~ 
Eski feslerden birini de orta91ıt 
kesince kafasına !!"Öre oldu. ırıt'ıf\t 

Sansaros ne oldul?unu •a• ;,J' 
Bu evde yok, yoktu: Her se~ :, 

- Bitrrıed1 .. 



HASİS AMCA ~· ıı: 

duğu için, amcasını görür "~ L .. 1li:rkes nasıl şair, edip ve ya-
" • rıya · . ol<ına:ı i.1l'.ec~ olamazs.l., hasis te mez: 

gör -

t 

lıJt eUcb" ~1 _k~lo domates pnar- - Dolabım nerede? Diye ba-
'::. ~İıı kilo ılıt11~z! mi-safirleriniz i- ğırmadı. 
,. 

1 
~t d s1! !•rmı kuruş koyun eti Yalnız amcasının ellerine öyle 

10• ~de cbilırsiniz. Fakat eğer içi- manali" baktı ki, ihtiyar hasis bu 
• • ler~ Yoksa dahiyane hasislik göa sefer de, sanki unutmuş gibi eli-

~· ezsiniz. ni alnma götürdü: 
••er · · •f::: ltııııt ırıının bebek dolabım hiç - Eyva.lı, dedi, biz sahi artrk 

d,r ~lll: Hasisli.ğin nerelere ka- bunamışız. Nermin senin hediyeni 
~tın~ ~~leceğini saf insanlara öğ- geo.ı unuthım. 

i.t' teıiıı· tçın Nermiınin dolap hiki- - Zarar yok amcacığnn • 
~r Nı ll~atınağa değer. - Nasıl zarar yok kızım. ln-

llıiııj er?1~n çok uslu, çok sevimli 6an ihtiyarlayınca qte böyle unu. 
t.e.el'd~ıııı bir krzdı. Familyumı tuyor. Amma ben senin hediyeni 
ct11 d 1• Fakat çok hasis bir am- mutlaka getireceğim. 
Ne

111
/ Vardı ki, hani doğrusu - Bir daha gelitinizde getirir-

. j ~.111 bu amcayi pek o kadar siniz amca bey .• 
. f N l}'ordu. Nasuhi amca .bir d'efa daha gel-

llu~ aa~~i amca, her zaman ol- di, fakat dolap gene gelmedi. 
.,ı~ Qğle tıbı, gene günlerden bİT gün İhtiyar huis dolabı getirmemek, 
~· oıı, ~nıeğine gelmişti. Ntrmin için, ne mazeretler icat ediyordu 
,,. hedi çük arkaciatlanndan bi.rine bilseniz. 

htır~ edilen küçük bir dolaptan Bir deiasında çok işi çıkmış, 
<> ' baiısetti. bir defasında mapzalan dolaımı§ 

tııait ?'?ertçe bir fey ~ylemq ol- amma, Nermine yakııaca.k güzel 
ıçln Nasuhi amca: bir dolap bulamamıt ve saire ... 

!1eıı '";j Haydi, haydi içini çekme.. Nermin arbk alıJmıftı: 
~'di e sana öyle güzel bir dolap - Acaba amcam bir da.lıa ae-
•iıı, ~~ .. ~erim. Hele bayram gel- fer yemeğe gelirse acaba ne uy- Gençlik 

""1• duracak? a. • • • Diye düfiinüyordu. inanır mı- Yığ veren bahtlar Hesap oyunları 
da b •ıııazan geldi, bir ay sonra sııu&? Bu, bir sene böyle gitti. Küçük Cemil mektebe gdeJö bir hafııa ol 8 Rek:ımıı müı.t- 12345679 adedi-
tıı ~?.raın geldi. Her sene oldu- Nihayet ramazan geldi. Bir mlJ!hı. Hoca hayvaı>at deuinden hah..,.. ni 9 ile veyahut 9 zun muzaaflarile dar-
~b~"'I Nermin, kard,.«i n,,.,.ıuı, ay sonra da bayram geldi. Bütün diyordu. Talebeden hm.ne _,ı.., hediııiz. Hasrlı daıbı teykil eden bütün 
1 •il -,; ..,vg - insanlara v~iF VereD e.lıkJar ı..... r·'----'•- L'--'bl..:....... bcn;zedildeı;nİ ~"-
Ql,)'r Ve •nnesi hasis amcaya aile tt.brike gittiler. Bu sefer Ner- gileridir? ,~ _..,,.._~ um un~ .~ 

Nııı. t_ebrikine gittiler. min çiçek götürmedi. Bu vazifeyi Taleb cevap verdi : receksiniz, mesel: 
~i._, 'tının bahçeden bir demet kard~i Doğan üzerine aldı. _Morina alığı, y., ..... balığı, köt>d< 12,345,679 X 9 = lll,lll,lll 
ı ""'ıc to ı ze1 bi 12,345,679 X 18 222,222, 222 
•:ı-ı. , P amıt, gü "r kurde- Salona girdikleri zaman, bütün balığı_ 12,345,679 X 81 = 999,999,999 
~ llağlam t D ti Küçik Cemil ayağa lıalktı ve bağır. a ~ ış 1• eme amcası- aile masanın üzerinde Nermine dı: Hasılı darplara dikkat ederseniz, 

tı. llıtiyar haıi.a: verilmek üzere güzel bir dolap - Sarclelya balığı.. 12,345,679 a.dedinin 9 rabmnım hangi 
~e ; Vay, vay, dedi, bayram da görünce ta§ırdılar. * Bir filin kaç para ettiği hiç akhnı· muzaefı ile darbedilmit olduğunu da an-
l<:ltk·huk geldi. Teıbriklerinize te- Nasuhi amca: za gelıdi mi? Bir A-.ya fili dört, lı"I bin, !aramız. Mesela b.asılı darp diyelim fll• 

r{rler ederim. - Al yavrum, dedi, bak senin Bir Afrika f.lli bet, alb bin liraya .... ım a- dur: 
777

•
777

•
777 

~Ur! erınin bu bol keseden teıek- 0 kadar özlediğin dolap-. lmalıiliyor. Eğer bör kazaya kurban git. O halde 9 X 7 = 63 ile darbedilmiı 
~1• er arasında gözlerile amcll'aı- * * • mezse bir filin ömrü çok y~yan bir in- de:nd<tir. Eğer 555,555,555 ise 9X5- 45 

" V~d · sanın ömrü kadardır. Her filin ağırlığı dan.eti.tir. 

8 ethği hediyeyi arıyordu. O zaman Nermin amcasının a-ı>ı ---'·a- b:.. b ... yu··z, iki bUı '-"~ h unu f k h l .--.. ,,_ .. ~ -,, ow~ Bu su.-etle .arkadu!amırzı ayrete bı-
'"" n ar ma varan Nasuhi •eytanf · e:I"" arını kür"~"'- z-'-'· dur ~ ""ta " -r ,-lWW< exa · nıkacak bir hesap oyunu da yapabtiini-

. sile derhal anladı. Amcası bu su- * Bütün denizlerin meanu. meaalıai ıoiz. Ark.ııdaflarmrza bir.birine benziyen 
b~ -- Sahi. Nermin, dedi, gal"ba retle iki defa h~diye vermi§ ol- ,.,..Jıiyelerinin ne kadar olduğunu bili- dolcuz tane rakrumn yan Y1""' y82Ulalını 
nir sana bir şeyler vadetmiştim. muyor mıydı? Geçen sene "vaat,, yor musunuz 7365,982,550 kilometre :mu söyleyiniz ve deyiniz ki: 
ltııı ~1>lap mı idi neydi o? İnsa- hediye etmi§ti, bu &ene de vaadini rabbaı.. - 8 rakamı müsıtosna, 12,345,679 ra-
le I ~gın aruca$ı oluna i!'le bö,,.- yerine getinaişti. Yalnız Atlas daıbinin sathi nıasaha- kaıularwıı yan yaDa yu.rmız. Size bir a-

<ll Ç ' 11 83,157,6:>o Bahrimubiti kebiri. "n d ->~• '·-dakin" llıe, Ur. ~uğum, sen merak et- Nerminin bu kade.nna içi 81 • et söyliycccğim. O a...,ue yu .... ..-. ı 
Jı •• 

1
. ~u gunlerde ben bu unut- kıld'ı: 167,418,820 kilomcıtı-e mımııM.ucl... dardel.iıliz. Yazdığınız dokuz tane ra-"" ıgı teJ.M• ed • ......... ._ ... _ .• ...,_~ ....................... _____ kımwt ayn; çıkaıcrkotrr. 

l\.r t ernn. - Ben geçen sene sizi yalan- danldr. Fakat Na.uhi amca: Meaela farzedelim ki arkadaşınız do-
~a,· adan biraz zaman geçince, cıktan değil sahiden tebrik etıniı- - Bıra'km, bırakın, darılma • kuz tane 6 rakanu yazdı: 666,666,666 
tij~1 .. ~Ilıca gene günlerden bir tim. Bu sene de sahiden tebriık e- ym, dedi, ben ona cezasını verece- Siz cleri>a! 9 u 6 ile d..-bed ... •inu. Hası-
ti), ~~ Yemeğine geldi. Nermin diyorum. ğİm. Dolabı kaldırıp saklıyaca • h darp 

54 
ed..-. Arkadaşınıza •ıra ile 

Hesap eğlencesi: 

Değişmeyen Rakkaın 
Bir arkadaşınıza ba.' ve son ha- • 

neleri birihirine benzememek şar-
tile üç haneli bir adet yazmasını 
söyley:niz.. Arka.dafınız hu üç ha
neyi tenine çevirsin. Küçüğünü 
büyüğünden tarhetain.Hii.sılı tarhı 
da tersine çevirsin. Bu ıefer tarhe-
decek yerde her iki rakamı cemet-
sin. 

O zaman kendiıine ne yekun çık 
tığım bildiğinizi söyliyebilininiz. 
Ve tereddütsüz söyleyiniz: 1,089. 

Muhakkak dediğiniz doğru çıka
caktır. Çünkü intihap edilen rakam 
lar ne olursa olsun, yukanda tarif 
ettiğimiz ameliye yapılmca., yekun 
mutlaka 1089 çıkar. 

Misal: Diyelim ki arkadaşınız 
469 yazdı. Tenine çevirdi 964.Bü
yük rakamdan küçüğünü tarhetti. 

964 
469 

495 
Bu son nıkamı da ters çevirdi: 

5<ı4. Bu defa 495 ile 594 ü cemetti: 

495 
594 

1089 
Bir başıca misal daha: 

732 - 237 = 495 
594 

1089 

Haydi ıleni:ze! 

'•~ C111nı duyunca hemen kapıyı Küçüg' ün bu sözlerini duyunca ~ 1 k b k d · 12
•
345

•
679 

u yazdırıııırz. 54 
ile d..n.eıtte-"''lg- ,_ gım, ge ece ayrama a ar cıo- rininiz. Onun yndığı rakam meydana 

a ><oş.tu. Çok terbiyeli ol • annesi kaşlarım çattı VF! Nernıine lapaız kalsın. çıkacakbr. Ata sözleri: Merhamet ten maraz ha.d olur ........... a.:~--~ .... .-..... ı:ım11-=:1ıı:mm ...... ;:mııcm; ... .._mm::; ... 11m1-=ııım::ıımm ____ ... s: ... .._ ... ımmı:ı:m:ııım::ıımmısıı1111111m1maım:mLW11 ... ı.-...... -. ........... 

M. Hitler diyor ki 
1~ (Başı 1 inci sahifede) 

'1let uru muhabirin sorduğu Stı 
•,

11 
e derhal hazırlduız olarak o 

\t ~~ernıittir. Ve kendisile bir aa 
~o 'İİ~ştür. 

tltı~dfiıtler beyanatının bqlan 
~il a Almanya siyasetinin tamı 
loıı •ulhçu olduğunu teyit ettikteıı 

ta d . . k" ....._ eınıftır ı: • 
)elli ~!manya müteveldcif ise, 
lıt, l\.~ır harp kat'iyen olmıyacak
)'11 ıııanya her memleketten zi
~Ül~ ~arbin mazarratlannı bilir. 
ti b 1 are azalarından yüzde 95 
lıııttlllun fecayiini .. hsan duy-

ai il.ıt Ve hissetmişlerdir. 
h\fa. ~ bugünkü hududwnuzun mu
ltıit ~11.eından ba•!:a bir teY i.ste
'te:h~. Bana emin olunuz ki biz 
liıQi~· arp edersek, bunu memleke
~~i~ ııı ~üdafaaşı için ihtiyar ede
tıbj S Bırçok defalar aöylediğmı 
~llta. Frre meselesinin hallinden 
tıa1t111 • tansa ile aramızda azazi 
~~1 ııazanndan hiçbir ihtilaf 
ş l'acaktır. 

laıı~~ hududumuza. gelince, Po
'lıllı hile bir misak imzala.yarak 
'ilik_ <Utkındaki arzularmıızı teyit 

' !arla. çev11ilmit bulunuyoruz. Bun
ar günün birind!! bizim kabul et
niyeceğimiz şeyler isteyebilirleı~ 
itte hattı hareketimizi ona göre 
tanzim ediyoruz. 

Avuaturya meseleai 
Avusturya meselesine gelince, 

onu, Almanya ~le eskidenberi mev
cut olan rabıtaları tekrar tes.; s-

h~~t~aldwin, Büyük Britanyanı 
dı, 8ir Ftı Rhin aahillerindedir. el 
dıı.lıa. .

1 
r~nsız devlet ada.mı da 

fa.a..
1 

1 erı giderek, F ra.nsa müdt 
~ ~1 Üde:ı sahillerinde temine v ,l'alı eoburiyetindedir, diyebilir. r 
1•. 't uıı llt Rıuya. milli müdafaa. ha.t
t•lit, i hoYOnda.dır diye iddia ede-
'lldi 11ıınederim ki Almanyaya, 
~~iıı :udu~larının muhafazasını 
'llıaeıı. tıııe_ge çalı~tığından dolayı 

l'?Jtlur 1~.bır .~Y söylemeğe hakkı 
~'Yo~ ~ bir İngilizsiniz. Size 
~t~ : "Eğer İngiltere bize 
&\lıille . etrnezse onunla ne Rhin 
~~:.q, l"tn~e Ve ne de başka bir 
tı~ .. fi ınucadeleye giritmiyece
~ld, ....:=.rhangi bir mii&temlekeyi 

M. Hitler 

den menedemeyiz. Devletlerimiz 
bir tek hatla a.yrdmıttır. Her ilci 
taııafında da ayni ırktan milletler 
Ya.tamaktadır. Eğer İngilterenin 
bir parçası sun'i surette diğerin
den ayı~lmlf olsa idi, kim burada.
ki ahaliyi tekrar memleketlerin.in 
öbür parçasile: birl~ekten me
nedebilirdi? 

~ -• .. ıek · · b bj tıııı1 f ıçın ir tek Almanın 
t>.liy0 ru et e~iyeceğim. Pekala 
"<ltı ........ z ı Af nkadaki e>ki Al-
l)ı 1 ... llaternI ı l . k a. 0 1 e.<e eı pe pa.halrya 
d •Uyord V · 1 · e h·· 

1 
. u. azıyet ngıltere için 

1\. O}' •dır, 
Vt-upada çok kuvvetli düşman-

Muhabir burada M. Hitler'e A
vusturyanın a5la Almanya ile bir
le,memit olduğuna i~aret etmit 
ve fU cevaıbı almıftrr: 

1866 dan evvel iki memleket 
Cennen Konfedıen.syon'u içinde 
biı~etmiftir. 

Muhabir l]u aefer, takip edilen 

Mühim bir 
Suiistimal 

(Ba§ı 1 inci silhlfede)', 

rında yekunlar kabartılarak temin 
edi}mittir. Suiistirnalin ilk sa8ıa
sında 15,000 liranın bazı memur
ların zimmetine geçtiği te~bit edil
miı;tir. Maliye müraJcipleri F ı:ı.tih 
Malmüdüıdüğü mütekait, dul ve 
yetim maaşları mutemedi Ahmet 
beyi bu itle birinci derecede ali 
.kadar görerek iften el çektirmit
tir. Tahkikata devam olunmakta-

: 1 dır. 
' .......... -............................................ _ 
l gayenin Mukaddes - İmparator

luk'un yeniden te5isi olup olmadı
ğını sormuttur. M. Hitler buna ce
vaben demiftir ki: 

- Anschluss meselesi bugünün 
1 meseleııi değildir. Ben çok kaniim 

ki eğer Avusturyada. bafi reyle 
intihap yapılsa mesele halledilmif 
olurdu. Avusturya İmparatorlu
ğundan evvel birçok milletler ayni 
ırktan olan komaularına yaklat
malı: istiyorlardı. A vusturyada.ki 
Almanların, Almanya ile biri"° 
mek istemeleri çok tahiidir. Hepi
miz biliyoruz ki bugün için bu ga
yeye iritmek mümkün değildir. 

Çünkü Avrupamn diğer kısımla
rında. buna kartı mukavemet çok 
büyük olacaktır. 

M. Hitler bundan sonra Alman.. 
yanın dahili meselelerine iktisadi 
vaziyetine ve Milletler Cemiyetine 
avdet ihtimaline dair beyanatta 
bulunmuştur. Bu beyanatın esası
nı ajanı telgraflarında aynen n"° 
retmiftik. 

Viyana divanı harbinde 

Rıhtım şirketi 
Limana bağlanacak 

(Başı 1 inci sahifede)) 

yan eden müzakerattan sonra, ba-
. zı hazırlıklarla metgul olmakta -
dır. Rıhtım şirketinin satın alınma 
aı artık bir zaman meselesi telak
ki edilmektedir. 

latanbul Rıhtım Şirketi hakkın 
da ötedenberi birçc,k tikayetler ya 
pılmış ve tirketin fuzuli para al • 
dığı gözönüne konulmuftur. Bu şi 
kiyetlerin b8.fmda. firketin elin al 
makta devam ettiği, rıhtnnsız yer
lerden rıhtım ücreti meselesi var • 
dır. Söylendiğine göre, tirket rıh • 
tımsız yerlerden nhtım ücreti al -
mak için fU eaasa. istinat ehnekte
dir:. 

"Balkan hal'binden evvel o va
kit Maliye Nazmı olan Cavit Bey 
bir istikraz akdi .;çin Pa.rise gide
ceği sırada, muhtelif imtiyazlı 'ir 
ketlerin hükilmetle olan muğlak 
meselelerinin de halli münasip gö 
rülmüştü. O zaman istil<razın ak • 
tedilebilme&i için bu tirketlere ba
zı müsaadeler gösterilmesi lüzum
lu görülmüş olacak ki derhal şir
ketlere bu müsaadeler temin edil • 
miştir. 

Bundan isffade eden tirketler 
meyanında Rdıtım tirketi de var
dır. Filhakika o zaman firket hü
kUmete müracaatla "gümrük de
vairi, rıhtımlann yanındadır. Eş • 
yayi ticariye, muamelei rüsumi • 
yenin icrası için .gümrüğe girerken 
rıhtıma çıkar, gümrükçe muamele 

VIY ANA: 10 A.A. - Dokuz po
lis memurunun divanı harpte görül 
mekte olan davaları, maznunların 
kaçamaklı cevaplar vermekte ısrar 1 
etmeleri yüzünden uzayıp gitmekte 
dir. Mahkeme reisi, icap ederse 
mahkemen' n on be, gün süreceğini 
söylemi,tir. Maamafih bütün maz
nun'arın nazi fırkasına mensup ol-

1 dukları tebeyyün etmittir. 

. gören her efyadan rrhtım ücreti de 
alınması çok tabii ve kolay ola • 
caktır. Hem de bu suretle Rıhtım 
tirketi muamelatını kontrolü de 
teahil edilmiş olacaktır.,, ımütale,.,. 
smı yürütmüttür. Bunun üzerine 
şirkete "gümrükçe muamelei rü • 
sumiyesi yapılan her e•yadan rıh
tım ücreti alrnmasına muvafakat 
edildiği,, resıni bir tezkere ile hil-
dirilmiffr. 

Şirket o vakittenheri bu tezke
reye istina<len lstanhulun nereıin
den olursa olsun, Halicin dibinden 
ta kavaklara, Sirkeciden Yediku -

Elaziz 
Sevinç içinde 

(Başı 1 inci sahifede) 

kıtalar belediye ve ha.lkevi heyet
leri geldiler. Şehirde ondan fazla 
tak kurulmustur· Eütün binalar bay 
rakla.rla ve · elektriklerle süılen
mittir. Turan gazetesi fevkalade 
bir nüsha n~reylemif, Büyük Ga
zinin demiryollan hakkındaki ve
cizelerini büyük harflerle etrafa 
yapıfhrmıttır. Başmakalesinde 
cumhuriyet nafia$1nm başardığı it· 
lerle Fıratelinde bundan sonraki 
faaliyetler etrafında netriyatta bu
lunınuftur. 

Elaziz ista~yonu açılma me
rasimi saat 16 da coşkun teza
hürat arasında, Nafia ve Maliye 
vekilleri tarafından yapıldı. 

Vekiller tarafından nutuklar 
ıöylenmi4tir. Şehirde bir bayram 
günü manzarası vardır. 

Elaziz şimendifer hattı bugün 
itlemeğe açılını§ bulunuyor. Bu 
cumhuriyet hükumetinin her sa
hada olduğu gibi timendifer siya
setinde de elde ettiği en mühim 
muvaffakıyetlerden biridir. 

Eli.ziz ,imendiferi sayesinde 
memleketin demir ağlarla örül -
mesi için takip edilen gayenin 
mühim bir kısmı daha batarılrnış 
olmaktadır. 

Bu sayede !imendifer Erganİ
ye ve daha doğrusu müıhim bir 
serveti temsil eden Ergani bakır 
madenlerine daha ziyade yaklat
mıt oluyor. .............................. -................... ...._ 
leye ve bütün Anadolu sahiline çı

' kardan "yadan gümrük mnamde 

' ai yapılır yapılmaz rıhtım paratı 
almaktadır. Hatta eşya vapurdan 
vapura deniz üzerinde nakledilse 
bile rıhtım ücreti alınmaktadır. 
Çünkü bu etya için muamelei rü
ıumiye yapılmaktadır. 

Söylendiğine göre tirket mü • 
dürü son defa Ankarada bulundu 
ğu esnada tirket sa.tın alınmadığı 
ta.kdirde bütün bunlara ilaveten 
yeniden bazı müsaadeler istemit · 
ı:r. 

Liman şirketi 
Tasfiye ediliyor 

(Başı 1 inci sahifede)) 

Hamdi Bey bu hususta ~ 
vekaletle temasla.rıın yaparak 
şehrimize clönnriiffiir. lstanbul Li
manının ikti.saden inkilafım ve 
kalkımnaaım temin için taıhik edi. 

Liman Şirketi Müclürii HamJi 8. 

lecek olan yeni projede en mühim 
rol yeni Liman tir«etine verilmek
tedir. 

Diğer taraftan lıtanbul, lzmir, 
Samsun, Mersin limanlan için Ma
liye V ekiletince bir nizamname ha 
zırlanm,.tır. Bu nizamnameye gö
rıe limanların biri sabit, diğeri mü
tedavil olmak üzere iki cina ser
mayeleri olacaktır. 

İRTiHAL 
Ankara eşrafından Bulgurlu ;;ı;ade 

Mehmet Beyin luıremi Faika Hanını 
dün .aat altıda tedavide bulunduğu 
lngili;;ı; hastahanesinde uefat etmi~tir 
c.,n~ buırün saat ikide Heybelia
dada aile '"''" utanına defnolunacak 

/-" Cenabı Hak garilıi rahmet e)'liye. 
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MEMLEKETTE 

Bu senenin 
İlk incirleri 

ı fMÜTEFERRiK POLiSTE 1 BELEDiYEDE 

HABERLER) 

Aydın ilk 
vermeye 

mahsulü 
başladı 

Fiyatları düşürmemek içiıa 
tedbirler alınıyor 

AYDIN, (Milliyet) - Eski in -
cin:ilerin bir aözü vardır: 

- Eski ağustosun 1 inde sergi
ye mal d\i9er, 15 ind-: de çuvalla
nır lzmire turfanda gider. 

Bu kaideyi geçen ve bu seneki 
havalar bozdu. Geçen ııene hava
ların tesirile on bet gün g~ kalan 
incir bu ııene de on bet gün evvel 
geldi. Bir haftadır sergiye mal 
dütüyor, on güne kadar turfanda
lar çuvallanacaktır. Sıcaklann te
sY.i maim erken gelmesinden bat
ka evnıfına da olmllflur. Davan 
bahçelerinin malları çok bereketli 
ve iyi ise de kır bahçelerde küçük 
kalmaktadır. Bu sebepten hunla 
ve natura} (somalık) cinsi fazla o
lacakbr. İnhisar idaresi ,bu sene 
somalık ihtiyacını erkenden müna 
ka&aya çıkanr ve geçen sene oldu
ğu gibi doğnıdan doğnıya müstah
silden mal alınmasını tart koyar
sa - mü&tahsil malım elinden çı· 
karmadan alınmağa batlamak şar
tile - müstahsile çok faydası do
kunacaktır. 

Bu 5ene rekolte 250 - 300 bin çu
val tahmin olunuyor. Bu normal 
seneler rekoltesidir· lzmir Y emit 
çartısının ajanları her eene oldu
ğu gibi bu sene de, bu sene alivre 
ııatqm az olduğunu ve dütük satıt
lar yapıldığını söylemeğe batla·clı· 
lar. Fakat, müstahsilin edindiği 
doğnı haberlerden ln:giltere ve A
merika sabtlarının iyi ve fazla ol
dugu, Alman parasının dütmesin
den Almanyaya satış yapılamadı
ğı merkezindedir. Bu husus.ta lk
tısat Vekaletinin aldığı tedbirler 
neticesi yakında Alınanya 41atıtla
rı ba~acağma tüpbe yoktur. Ma
amafih \;~ sene Aydın incir müs
tabsillen birliıklerinin ortakları 
ziyadeleşmif ve Eğin ovası koope
ratifi de doğrudan doğruya Avru
paya mal göndermek üzere satıf 
ve hazırlıklarını yapınıftır. Bunlar 
müstahsilin tetkilatlanmakta iler
lediğini ve yakın bir zamanda 
Türk müstahsilinin Türk incirini 
kendi elinden çıkaracağına bir de
lildir. Eğer, müstahsil geçen se -
nelerin tecrübelerinden istifade e
der ve incirini İzmir Y emİfpazarı
na günlük ihtiyaç niabetinde gön
derirse, piyasayı lehine yürütece
ği tüphesizdir. Türk müstahsilinin 
ıeşkilatlandırılınasmdaki d~n
celerin i1Jabetini bu da tebarüz et
tirmektedir. 

Aydınlılar Odemift8 
AYDIN, (Milliyet) - Hilaliah

mer ve Verem mücadele cemiyeti
nin Ödemite tertip ettikleri tren te
nezzühüne 500 den fazla yurtta' 
ittirak etti. Evvel Tireye varılarak 
iki saat kasaba gezildikten tonra 
13 te Ödemi,e gidildi. Otomobiller
le Bozdağ ve Gölcük yaylalarına çı 
kan seyyahlar çok ho, vakit geçir
diler ve yurdun e.-iz yerlerini gez
di'er ve ı;ördülPr. istasyonda top
lanan bütün ödem:şlilerin Yata, 
uğurlar olsun sesleri ve alk.,lan 
arasında tenezzüh katan saat 21 de 
Ödemi,ten ayrıldı· ödem't beledi
yesi seyyahlara çok yardımda bu
lundu. 

Avdın inhisar memurlarının 
OP7- .... _ 

AYDIN, (Mıııı)""' - ınhisarlar 
baımüdürlük memurları Aziziye 
istasyonuna bir aile gezintisi yap
tılar. Gidenler, çamlar albnda akta 
ma kadar bir çok oyunlar ve eğ
lenceler tertip ederek çok hot va
kit geç'rdiler ve eğlendiler. Aktam 
gene otokarla Aydına döndüler. 

Balıkesir :t:man yurdunun 
müsameresi 

BALIKESIR, (Milliyet) - Kur
lulUf yıldönümünü kutiulayan Ba
lıkesir idman yurdu ,ehir ainema-
11ında çok muvaffakıyetli bir mü
samere •erdi. 

Bu müsamere ı.tiklal mal"file hat 
lamıt ve yurdun rengi olan sarı 
kınnızı renklerle aüslemnit sahne
de çoıhan piyesi tenıs'l edilmiftir. 

Müsamerede bulunan bütün da
vetliler unutulmaz bir gece geçir
mişler ve yurdun bu muvaffakıyeti 
ni alkıtlamı,Iardır · 

Tıbbi bir konferans 
ORDU, (Milliyet) - Üıriveni

le cerrahi profesörlerinden opera
tö ı Bürhanettin Bey birkaç gün is
tirahat etmelı üzere ..,brimize gel
mi,tir. Değerli profesör, Ordumu-

Bir ırkadışımızı11 evinde hırsız 
Gazetemiz muharrirlerinden M. 

Sait Beyin Topkapıdaki evine dün 
gece saat iki buçukta pencerenin 
demri parmaklığı altındaki duva
n delmek suretile hırsız girmiştir. 
Hınız, elbise dolabını tamamen 
bofalbmf, bu esnada ev halkın
dan birisi uyannıca Sait beyein el
biselerini alarak bçmıttır. Hırsız 
anuımaktaclır. 

Erenköyde yangın 
Dün saat 15,30 da Erenköyünde 

Kozyatağında Zehra hanı;nm o
turduğu bir katlı evden yangın 
çıkmıt ise de büyümesine meydan 
verilmeden söndürülmüttüıı. Yan
gının nasıl çıktığı tahkik ediliyor. 

Yersiz Çingeneler 
Şehrimize gelip muhtelif yerler

de çergi kuran çingeneler polia ta· 
rafından sıkı takibata tabi tutulu
yorlar. Polis tdırimizde dilencilik 
eden çingeneleri ~skan edilebile
cekleri yerlere göndermektedir. 

Otomobil bir arabayı parçaladı 
T opkapı dışarısında jandarma 

mmtakasında bir otomo!Ml kazası 
olmuttur. Hayri bey isminde bir 
zat otomibille T opıkapı haricinde 
ıüratle giderken karşı taraftan gel
mekte olan bir muhacir arabası
na çaııpmıştır. 

Otomobil hızlı gittiği ıçm çar
pıfJ!la şiddetli olmut ve araba par
çalanmıttır. Bu sırada arabanın ü
zereinde bulunana arabacı Osman 
ağa da muhtelif yerlereinden ya
ralanmııtnı. 

Yakaya jandarma vaziyet et
mİf, Osman ağa hastahaneye kal
dırılmıştır. Kazaya sebebiyet V&

ren Hayri bey yakalanınıttır. 

Yaraladı 
Galatada V ekıilharç sokağında 

oturan Milat efendi polise müraca 
at ederek deniz amelesiı. ' n Arap 
Cemal tarafından elinden yara
landığım söylemit, Arap Cemal 
yalı:alamııqtırı. 

Trenin kıvılcımları 
Suadiyede Kokarpınar gümrük 

memurlarından Enver efendinin 
bahçeseindeki otlar trenden düten 
kıvılcnnlaroan tutuşıııussa da 
söndürülmüştür. 

Kalp yirmi beşlik 
Cihangirde Eşref efendi, Ağa 

hamamında sucu Mehmet efendi
den içtiği euyun parasını verirken 
25 kuruşluk uzalmı~trn. Fakat pa
ramn kalp olduğu görülmüş, tah
kikata ba~lanmıştır. 

Elini makineye kaptırmış 
Süreyya Paşa bez fabrikası ame 

lesinden Mehmet oğlu lama.il efen
di elini makineye kaptırarak sağ 
kolu yaralanmıştır. 

Yangın başlangıcı 
Galatada Y orgi efendinin kun

duracı dükkanından yangın çıkmış 

iııe de derhal söndürülmü,tür. 

Sarkıntılık 
Şehzadebatında oturan Mual

lim Abidin Bey ailesile Şehzade
başından geçerken Emin efendi 
namında biı ,i si aile!ine söz attığın
dan zabıtaca yakalanmıflır. 

zun engin yeşilliklerini, temiz kum 
sallarım çok beğeıuniştir. Geçen 
pertembe günü halkevi salonunda 
"verem, ve.1emio cerrahi tedavisi, 
kan Jr,..,ı..--- .... huna ka,.,., ted-

1e-er .. 
n.ı...,...... .. ................. -.......... ...._ ... ueyici ö-
nünde verilen bu faydalı konferans 
derin bir alaka ile dinlenmit ve çok 
al~lamnıftır. 

Profesör Bürbanettin Bey, Or1du
nun keçiköyü mahalledlinde yaptı
ğı tetkikat neticesinde bazı çocuk 
lann ratitizm denilen kemik hasta
bğına müptela olduklarım görmüt 
ve çoaıkların ana ve babalarını 
baatahaneye davet ederek kendile
rine trbôi oğütler vermiftir. Bürba
nettin Bey hergün birkaç saatini 
hastahanede poliklinik yapmakla 
geçiıımektedir. 

Aydın incirleri 
AYDIN, (Milliyet) - Bundan 

evvelki mektubumda havaların ku
rak gibnesinden kır bahçelerdeki 
incirlerin ufak kaldığını yazmıt -
tım. On gündür devam eden deniz 
yel:, kır bahçelere de çok fayda 
vermit, buralarda da incirler büyü. 
meğe ve ballanmağa batlamıttır. 
Deniz yeli devam ettikçe kır bahçe
lerdeki incirler de bütün bütün iyi. 
le..,cek ve hurda naturel tabii mik
tardan fazla olmayacaktır. 

Yol parası 
Birçok mahallelere ait yol para

sı cetvelleri henüz bazııdaıvrıamış
tır. Bu cetvelleri ay nihayetine k• 
dar hazırlamıyan mahalle mümes
sillerinin l"azifelerine nihayet l"eri
leceıktir. 

llAçla yapılan kıymıklar 
Şehrimizde yapılan ka}'maklar

dan bir k:ı91111llln imal tarızı naza
n dikkati celbetmi,ıir. Bunların 
sun'i iliçlarla yapıldığı görülmüş
tür. Belediye febrimizdeki kay
maklaroan muhtelif nümuneler 
alarak tahlil ettirecek ve karıtık 
kaymak yapanlar cezaya çarpılı
caklardır. Halis sütten yapılma
yan kaymakların satıtları yasak 
edileceıktir. ------Kömür çuvallan araıında 

eırar 

Midyadan lstanbula gelen kö
mür yüklü büyük bir motör T e
kirdağı isekeleaine yanatmış ve 
tayfalar kömür çuvallarını çıkar
maya başlamışlardır. 

Bu esnada iskelede dolaşan 
zabıta memurları şüphelenmişler 
ve kömür çuvallarını muayene et
mişlerdir. Çuvallar açılınca içinde 
kömürlerin arasına yerleştirilmiş 
esrar paketlerile kaçak iskambil 
kağıtları bulunmuştur. 

Esrar ve kağıtlar müsadere e
dilmiş ve motör s~ibi. evrakile 
birlikte dokuzuncu ihtısas mahke
mesine verilmi§llir • 

--o--

Hava raporu 
Sıfır derecei hararette ve de

niz seviyesine indirilmiş baro
metre: 

Saat 7 de 755, 14 te 757, de
recei hararet 7 de 24, 14 te 27. 
Aza.mi derecei hararet 30, a-&ga
ri 21. 

Rüzgar yıldızdan esmiştir. 
Azami sürati sani~ede 6 metreye 
kadar çıkrnııtır. 

İyi cins hayvanlar 
Baytar müdürlükleri tarafından 

getirtilen cins aygırlar birçok 
mınta:kalara dağıtrlmıştır. 

Ziraat vekaleti, aygır depola
nnda bulunan bu aygırlar.J,.an elde 
edilen tayların tesçili icap ettifini 
alakadarlara bildirmittir. 

Bu suretle iyi cim hayvanların 
miktarları da tesbit ecliımiş ola
caktır. 

Bir motör battı 
Deniz ticareti müdürlüğüne ge

len malumata göre, Hasan Fehmi 
Efendinin idaresindeki 30 numara
lı gümrük liman motörü , Çeşme 
ilerisincle Toprak adası önünde 
karaya oturmuftur. 

Bu yüzden rahne alarak battığı 
söylenm~tedir. 

Motörün içmdeıkilerin kurtarıl
dıkları tahmin ediliyor. 

Köylünün samanlığı 
Köylerde zürra evlerinin altın

daki ahır, samanlık ve zaıhire am 
barları vergiden muaf olduğu hal
de, bu gibi yerlerden de vergi alın 
dığı anlaşılmıştır. Maliye Vekale
ti alakadarlara gönderdiği bir e
mirle bu kabil eınlakin vergiden 
muaf olduğunu tekit etmiştir. 

lspartada mezbaha 
ISPARTA 10 (A.A.) - Beiedi 

yenin yaptırdığı fenni mezbaha • 
nın bugün muvakkat kabul mua -
melesi yapılmıttır. Birkaç gün son 
ra acılma merasimi yapılacaktı·. 

Aydında bir çiftlik ihtilAfı 
AYDIN, (Milliyet) Şehrimiz Zi

raat Bankası Müdürlüğüne tayin e· 
dilen merkez 9ıtbe teflerinden Muh 
terem Bey Aydına gelerek ite bat
laınıfbr. 

Bıyıklı çiftliği itini halletmek i
çin evvelce kurulduğunu bildirdi • 
ğim komisyon ilk toplanhsmı Muh
terem Beyin reisliğinde yaparak bu 
iti tetkika ~lamıştır. Senelerdir 
sürüncemede kalan ve mü2llJIİn bir 
tekil alan Bıyıklı çiftliği i'inin ya
kında halledilerek köylünün top • 
raklandırılacağını umarız. 1 

Muhterem Bey ayni zamanda vi
layetimizdeki zirai kredi koopera- , 
tifleri ve incir itile de yalandan a- ' 
lakadar olarak ~tkikata batlamıt
br. incir müstahsillerinin tepkilat
lanrnasında Ziraat Bankasının oy
nıyacağı mühim rol nazarı dikkate 
alınınca Muhterem Beyin itine hat· 
!arken en mühim mevzulan ele al
dığı daha iyi tebarüz eder. Kendi
sine muvaffakıyetler dileriz. 

Dünkü spor faaliyeti 
(Ba§I ı inci sahifede}} 1 birçok dal'etli zevat bulunmuıtur • 

çüncüsü yeni kapıda yapıldı. Cu • Bu yeni tenis kortu, bilhusa bu 1 
ma günleri esasen kalabalık olan ınıntaka içıin.ihtiyacı tamamile kar 
bir sahil yarıtlar münasebetiyle tılayacak mükemmeliyettedir. 
iıdeta izdiham denecek bir kesafet At k ) 
arzediyordu. oşu arı 

Gerek bu kalabalık, gerekee biz 
zat yarıt sahasında müessir bir in 
zibat temin edilememesi Y enikar . 
pı yantlarınm bundan e\lvel ya • 
pılan Yarıt nisbetinde muvaffak ol 
masına mani oldu. Yautlarda bü
yük bir rol oynaması beklenen 
Beykoz klübünün fıtalanndan iki 
si Y enikapıya nakledilirken bir 
kotra ile müsademe elımit ve zede 
lenıınitlerdir. Bu vaziyet Beykoz kü 
rekçileri.nin nisbeten zaif kalmaları 
m intaç etti. 

Teknik netayiç tudur: 
Müptediler: 
Tek çifte - Birinci Galatasa • 

ray - Karaka,, Mehmet-, ikinci Fe 
nemahçe - Zekai, Necdet - , üçün
cü Haliç - Alki, Nüzhet -

iki çifte diıısekli ·birinci Gala -
tasaray - Fethi, Süreyya, Azmi, i
kinci Fenerbahçe Semih, Hızır, A
podiyako. Üçiıncü Beykoz, Ulvi, 
lsmail, Nedim. 

ilci çifte birinci, Galatasaray, 
Mehmet, Faruk, Nevin- ·ikinci Bey 
koz - Cevat, Tevkif, Cevdet, üçün
cü , F enerbahçe • Zekai, Re -
tat, Cemil. 

Dörtlük, sınıfı tahdit edilmi~ tek 
neler - birinci Galatasaray, Fethi, 
Emcet,, Haluk, Cengiz, Mithat -
ikinci Anadolu, Alaettin, irfan, 
Vahit, Neşet, Mesut - üç çifte, bi -
rinci Haliç - Aleki, Mustafa, Halim, 
Hasan - ikinci Galatasaray, -Meh 
met, Muzaffer, Rüknettin, Azmi -

Kıdemsizler, tek, sımfı tahdit e 
dilmif teknelen, birinci, F eııerbalı 
çe . Cemil, Apodiyako, - ikinci 
Haliç, - Zeynel, Hasan - üçüncü 
Galatasaray • Mehmet, Sungur -

iki çifte dirsekli, - Mehmet, Ne 
vin, Hilmi - Birinci Fenerbahçe 
ikinci Galatasaray, - Fethi Rüknet 
tin, lbrahim - üçüncü Haliç,, - Bed 
ri, Muhittin, Servet. 

iki çifte, birinci Galatasaray, • 
• Mehmet, Nevin,, Hilmi - baıtka ku 
lüp piftirak ebnemi,tir. 

Dört uk sınıfı tahdit edilmiş 
tekneler, birinci Galatasaray - F et
hi, Muzaffer, Azmi, Sabri, Hhan. 
Alaettin, irfan, Dimitrİı . 

Üç çifte, birinci Haliç: Aleki, 
Hasan, Nüzhet, Muhittin. ikin
ci Galatasaray: Mehmet, Nevin, 
Faruk, Hilmiı. Üçüncü F enerbah
çe: Zekai, Muharrem, Reıat, Ca
fer. 

F enerbahçenin hanımları tek 
iki çiftede rakips.iz birinci gelmi§
lerdiı. 

Kıdemliler: 
Tek, sınıfı ta'hdit edilmiş, bi

rmci Fenerbahçe: Zekai, Seyfi, 
ikinci Galatasaray: MeJı.met, Ka
rakaş. Üçüncü Beykoz; Cevat, 
Agon. 

iki ç.ifte dirsekli birinciı, Gala
tasaray: Fethi, tlhan, Bekir. licin
ci Fenerbahçe; Semih, Haydar, 
Celal. Üçüncü Beykoz: Samih, 
Şe'llki , Hasan. 

iki çifte, birinci Galatasaray: 
Mehmet, Bedii, Nezih. ikinci 
Beykoz: Nedim, Salahattin, Meh
met. Üçüncü Fenerbahçe: Zekai, 
Necdet, Cahit. 

Üç çifte birinci Beykoz: Ne
dim, Salahattin, Agon, Mehmet. 
ikinci Galatruıaray: Mehmet, il
han, Kadri. Üçüncü Fenerbahçe: 
Semih, Sayfi, Haydar, Celal. 

Sınıfı tahdit edilmiş dörtlüler: 
Birinci Galatasaray: Fethi, Em. 

cet, Ha!Uk, Süreyya, Mitat. ikin
ci Beykoz: Salih, Cihat, Mustafa, 
Tevfik, Cevdet. Üçüncü Fener
bahçe. 

Umumi tasnifteki, hu tasnif 
şampiyonada nazarı dikkate alı
nan kıdemliler üzerine yapılmıt
br. 21 puvanla Galatasaray, birin
ci, 13 puvanla Beykoz ikinci, 11 
puvanla F enerbahçe üçüncü ol -
muftur. 

Heybelide Tenis maçı 
Adaları güzelleıttirme cemiyeti 

tarafından Heybeliada plaji tenis 
kortunda tertip edilen teni41 maçı 
dün öğleden evvel batlamış, alqa
ma kadar sürmüttür. Maç dağcı
lık kulübü tenisçilerile Adalaıı te
nis kulübü arasında yapılmıştır. 
Büyük bir halk kütlesi bulumnu.f 
ve maç çok hararetli olmuttur. Ne
ticede dağcılık kulübü kazanmıf- ' 
tır. Adaları güzellettinne cemiyeti 
murahhas azası doktor Esat Bey 
tarafından dağcılık kulübüne bir 
kupa verilmi•tir. 

Yeşilköyde yeni Tenis kordu 
açıldı 

Yaz koşularının üçüncüsü dün 
Veliefendi:de yapıldL Adedi hafta
dan haftaya artan seyircilerin bu
lunduğu bu yarıtlaıı geçen baftaki
lerden daha güzel ve daha heye
canlı oldu. 

ilk ko9u, üç ve daha yukan Yat
taki halis kan lngiliz at ve kısrakla 
nna mahsustu ve mesafesi 2100 
metre idi. 

Alb hayvamn i9tirak ett· ği bu 
kotuda Akif beyin Kazbadalya'sı 
•birinci, l9111ail Hakkı beyin Bay
yard'ı ikinci, Mösyö Birıı.'ın Salva
tora'sı üçüncü oldu. 

Mesafesi 2200 metre olan ikin
ci kotu dört ve daha yukarı y&flaki 
yerli yarım kan arap V'e halis kana
rap at ve kısraklarına mahsustu. 
Gene altı hayvanın ittirak ettiği bu 
kotooa birinciliği Kemal efendinin 
Al dervi9i, ikinciliği, M. Ali efendi
nin K. Sada'sı, üçüncülüğü de Ke
mal efendinin Ubeyyan'ı aldı. 

Üçüncü koşuya dokuz tane üç 
ve daha yukarı yattaki yerli ya
rım kan İngiliz at ve krarakları gir· 
di. Mesafe 1600 metre idi. Ahmet 
ve F kret beylerin yıldırımı birin
ci, Ahmet efendinin 103 Ceylan'ı 
ikinci, Rüstem efendinin Nona'sı 
üçüncü oldu· 

Dördüncü kotuya yalnız üç hay
van girdi. Bu koşu üç ve daha yu
karı ya9taki halis kan lngiliz at ve 
kısraklarma mahsustu. Akif beyin 
Bekarı birinci, Ahmet ve Fikret 
beylerin Piper'i ikinci oldu. 

Be9inci ko9uya altı hayvan i9ti
rak etti. Bu yarış dört ve daha yu
karı ya9taki yerli yarım kan arap 
ve halis kan arap at ve kısraklarına 
mahsustu. Kolordu kumandanı Sa
lih Paşa Hazretlerin'n Serdar'ı bi
rinci, izzet beyi Mes'udu ikinci, 
A. Tevfik beyin Leylas• üçüncü ol
du. 

Çaleğ Kup<aı 
Geçen hafta başlayan Çaleg 

·kupası turnuvasının tek eri.ekler 
finali dün Taksrm1'e Ateş · Gü
neş tenis kortlarında oynandı. 

Finalistler F enerba:lıçed'en Se
datla Ankaradan Mehmet Kara -
kaştı. 

Çok güzel olan bu tenis maçı
nı mera'kla seyredenler arasında 
Adliye vekili ve Fenerbahçe klübü 
reisi Saraçoğlu Şükrü Bey de 
vardı. 

Hayli çetin olan ve üç saate 
yakın devam ederek seyircileri 
zevkli ve heyecana sürükliyen 
bu maçın ilk setini Sedat kolay
lıkla 6/ 1 aldı. ikinci set 6/ 4 
ile Mehmet Kara.kat lehine neti
celendt. 

Üçüncü seti güzel bir oyun
la gene Sedat 6/ 3 aldı. On da~-

ka istirahaMen sonra y•P~~ 
dördüncü set hayli uzadı ve 1 
Sedat tarafından kazanıldı • 4. 6. 

Bu suretle Sedat maçı 6/ 1, 
6/ 3, 10/8 kazandı. . Jııl' 

Sedat pazar günü, Çale!I ııl• 
.pasının son galibi ŞiriJıYll eııe 
kartılaşaca'ktır. Bugün de, J t , 
Ateş • Güneş kortlarında S • ,, 
Suat He T rebogof • Şirinyao , 
rasında dabl final1 oynanaca~,, 

Bu maçın da ~ok güzel 
cağı anlaşılmaktadır. 

Altınhiliil galip fllll1 
Olimpiyat spor mecınlua~·tte' 

Karagümrük sahasında ve ınu tef 
fik olimpiyat klüpler arasında ~ 
tip ettiği turnuva finalindeıJı. , 
haftadır berabere kalan Al~ ~ , 
ıaı ve Akınspor takımları dull s~ 
çüncü defa karşılattılar, sıkı "bil~ 
zel bir oyundan sonra Altııı •ııl 
bu ııefeıt 4 • 2 kaaznarak ıne" 
kupayı da aldı. 

'.Ateş - Güne,in maçı t~ 
Dün Fenerbahçe stadında ~ef 

köy takımile bir maç yapan , 
Günet futbol takımı 8 • 1 k•~~ 
mqtır. Gollerin ikisini Ş bİ • 
üçünü Latif, ilııisini Necdet .,e 
rini de R ebii yaptı. 

Dün Y eşilköyde, Y .,,a1köy spor ı 
kulübü tarafından yeni hazırla
nan tenis kordunun küpt resmi ya
pılmıttır. Meruıimde, belediye fen 
heyeti müdürü Ziya bey l'e daha 

. . ~t' 
Dün yapılan deniz yantları büyük bir muvaffakıyet içinde Jaal""'' 

yan etmittir. Yukarıdaki resimler müsabakada birinci adeo 
larla müsahakaya ittirak edenleri göstermektedir. 
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-!:!i_l NEŞRIY AT, 

Yayladan ıtepe 
ı.tıı1ı . b,. lln'ır arkadaınnız Sadri Etem B. 

'-!~" _reni bir kitap çıkamıştır. 
re .'.'> llllllnden de anlqılacağı üze -

ll'luellifi )~ , n memlekette yapbğı bir ..,. 

ı.,,,"~:n. alınmıı intibalanlır. Sadri E -
ı.~ Yın hak*aten dikkate §Ayan o . 

•otta b' ~ne d n ırçok memleket meıelele-
8u .. e P&rça parça tema. etmektedir. 
~el eseri herkese tavsiye ederiz. 

.. La Turquie 
ol~ ~~iyet" in franaızca nüahau 
lıon T urquie" gazetesinin a-
tZ~arı.na gösterdiği sühulet: 

l.ııou · ltt'qu!e Tüt-kiye ve Ecnebi mem
koı_yj,kndeki abonelerine bir hizmet ve 
hiiıte b 0 lmllk üzere faideli bir teşeb
ltk.., E ulun~rllk gerek Türkiye ve ge
~· <nebı memleketlerdeki tüccar 
f •-·''Yoncu 'th-". ih •. .' ilurilta. .. , ı aıaııı ve racat tuccan, 
~İrlıir; tor, ıan'atkar ve teknisyenleri 
l..;00 b~· t~nı~k ve icabında abonc
rlrıııat uyuk tıcarethanelerin, tanınınıı 
lııı,•n~rın, Do~tor, Avukat, otel, plaj, 
'batuf umumı .bah.çe. vcsair _büyük ".e 
•utii ıtıahallerı bıldırmek uzere bır 
lhet~ •çıyor. Bu sütunda lstanbul, vi
b•ler: v~ ~ne~i memleketlerdeki abo· 
~nl ut uoımlen adre.leri ve mesleki 

' ldre:" ?:•ccanen neşredllecektir. Bıı 
1.ttllııı • ılanlarında müracaat mah:sat
ı.,. ti ızahı li.znndır. Bu suretle abone
'~t caret ve itlerini ayni zamanda ha· 
l,.d~ de tanıtmak fırsatını bulabilecck
diirt"i. Bu r.-- 1

:. • gönderilen ilanların 
dır. ~ •t ~urı tecavüz etmemesi lazun
ı- llt er uç aylık abonenin ilam üç de
l~ 1 aylıklık abonenin dokuz deJa 
~:lık abonenin yirmi defa l1Ckrarla
bu0ı;ı hr. Gönderilen ilanlarda abone 
~İQ ;••ının bildirilmeıi her tekerrür 
lııııd • (2) kuru§ pul gönderilmesi '-· 

''" fa T urquie abone fiyatları 
\ltlriye için Ecnebi ıınemleket için 

Af.... Lira Kr. Lira Kr. 
o!.ı Ay - - Müddet Ay - -
3 

3 350 3 550 s 
• 6 50 6 ·~ 50 

ıı 12 12 - 12 2' -

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

~C.latasarayda Kanzlık eczabanesi 
'!111nda Sahne ıolaı.fında 3 numa

IJiı,,, ralı apartrmanda 1 numara. 

4537 ... 
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r Türk Maarif Cemiyeti idaresinde: ._.-. Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
1 Bursa Kız Lisesi 

te{ 1 .. -. Gümrük Muhafaza kıt'atı zabitan binekleri için 
k erruatıyle beraber (48) adet eğer takımı açık eksiltır.~ye 
0nulınuştur. 

d.i 2 - Eksiltme 27-8-934 p.uarteai günü saat on dörtte-
r. 

I' 3 - Tasdikli şartnamesi her giin Komisyondan ahnabi
ır, Ve nümunesi de görülebilir. 

lıı- 4- isteklilerin yüzde yedi buçuk teminat olan (270) lira 
d \rezne makbuzu veya Banka mektuplariyle belli zaman-
~ komisyona gelmeleri. (4471') 4881 

......_ İnhiaarler U. Müdürlüğünden: 
/\. B.!ııa İnşaatında tecrübeli bir Mühendise ihtiyaç vardır. 
~ l'lığı 300 liradır. Talip olanlar veıikalarile 20 Ağustosa ka

<lt Memurin Müdürlüğüne müracaat etsinler. (4561) 
4958 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
fi nelecliye için iki Vidanj makinesi alınacaktır. Talip olan 
ııtl'tnalarm tekliflerini. Belediye Reisliğine göndermeleri ilan 
~ur. (3899) 4665 

Üıküdar Kız San'at Mektebi 
Müdürlüğünden: 

.. 1 - Mektebin ihtiyacı ol an 52 ton kok kömürü aleni 
ltılQ;aycde ve münakasaya konulmuştur. 

2 -18 Ağustos 934 tarihine müsadif cumartesi gunu 
:a.a.t 14,5 ta ihale yapılacaktır. Şartnameyi gönnek üzere pa
ç~rtesi, perşembe günleri mektebe ve münakasaya iştirak i
~tı. tayin edilen gün ve saatte Fındıklıda Yüksek Mektepler 
\Üıasebesinde müteşekkil komisyona müracaatları. 

(4371) 4805 

~::::======================-L İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. 

ta.~ih~ludaki kıt'at için 22-8-~34 nakasaya gireceklerin teklif 
il• tnde pazarlıkla almacagı ;nektuplarmı belli saatten ev-
~;~ edilen 18,000 kilo Patates vel Çoruldaki Satınalma Ko-
d 8.934 pazar günü saat 15 misyonuna vermeleri. (50) 
te aleni münakasa ile alınacak (4477) 4883 
ır Tar l . . . lı'.: ıp erın şartnamesını • • • 

11 
°1'lnek için her gün ve mü- Çorludaki kıtaat için pa-

lu~kasaya gireceklerin Çor- zarlıkla alınacak 12,000 kilo 

11 
•• a Satınalma. komisyonuna Patat~e ihale giinü talip çık-
1ttracatları. (51) (4476) madıgmdan tekrar pazarlığa 

4882 konmuştur. Pazarlık giinü 11 
• * • Av 934 . · Ço 1 d . , . gusto& cumartesı gı.inü 

~3 8 r u aki kıtaat ıçm saat 16 buçuktadır Şarbıam 
· -934 t "h" d l v • e i!a, • arı ın e a macagı sini görmek isteyenler her gün 

ti i1~~~~3n475,ooo kil? Sı~ır.~- pazarlığa İştirak edeceklerin 
. . pazartesı gunu t . ti ·ı belli .. 
saakt 16 da kapalı zarfla alına- t emıÇn~ darı eK . gun ve .~aat 
ci\ tır T li , . . e or u a omısyona mura
rıi .. . a _P;erın şartnamesı caatları. ( 66) ( 45C."2) 

Yatı - Gtın dlh: 
Tam te,kilatlı orta ve lise kıa ımlannı havidir. Mektep binası 

Amerikalılardan aatın alınan Kolej l>inası<lır. Resmi Liselere mua
deleti tasdik edilmittir. Lisan dersleri ecnebi mütehanıalar tarafın 
dan verilir- Tal:m Heyeti en güz ide ve muktedir muallinılerden 
müte~kkildir. Milli terbiyeye bi lhasaa ehemmiyet verilir. Senelik 
yatı ücreti 185 gündüz ücreti 35 liradır. Talu"tle alınır. Memur ço 
cuklarına ayrıca tenzilat vardır. K -,yıt muamelahna 15 Ağustos 
934 te başlanacaktır. Fazla mal ıimat için Bw-aada mektep müdür 
lüğüne müracaat edilmesi (4419) 1 
fstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Muhammen 
bedeli Lira 

Feriköy: ikinci kısım mahallesi eski Kağıt- 1500 Peşin 
hane, yeni Fransız mezarlığı çıkmazı sokağında para ile 
2 oda, bahce ve kuyuyu m ·· si:emil 2 numaralı ah 
şap hane il~ 4 numaralı kagir dükkan. 

Çakmakçılar: Valdehanı birinci kapı alt ka -
tında 4 ve 4-1 numaralı mahal. 

Çakmakçılar: Valdehanı birinci kapı alt ka ~ 
tında 3 N. dükkan. 

Çakmakçılar: Valdehanı birinci kapı alt ka -
tında 3-1 N. Y azdıane 

Çakmakçılar: V aldehanı birinci kapı alt ka • 
tında 3-2 N. Yazıhane 

150 

200 

200 

150 
Aksaray: Tülbentçi Hüsamettin mahallesi 

Umran sokağında eski 2 ve Y. eni 4 No. lı hane 600 
Balat: Hacı Isa mahallesi Haf aflar sokağın 

da eski 2 ve yeni 2-1 numaralı dükkan. 
Beşiktaş: Yenimahalle Şerbethane sokağın -

da 6 oda, 2 sofa, 2 helayı müştemil 25-27 eski ve 
yeni 35 numaralı hanenin 1-4 hi111esi. 

Beşiktaş: Yenimahalle Şerbethane sokağın 
da eski 25, yeni 33 numaralı 112 metre murab 
baı arsanın 4-1 hissesi. 

Kadıköy: Caferağa mahallesi Rizaiye soka • 
ğında 37 numaralı hanenin ya 'rı hissesi. 

Kapalıçarşı: Kürkçüler caddesinde 20 numa
ralı üç katlı kagir dükkanın 300-33 hissesi 

Cakmakçılar: Dayehatun mahallesi Sümbül 

1000 

450 

28 

2250 

132 

lü han orta katında 17 numara h odanı 5-1 hissesi 30 
Çakmakçılar: Dayehatun mahallesi Sümbül 

lü han orta katında 18 numara hodanın 5- l hissesi 120 
Çakmakçılar: Dayehatun mahallesi Sümbül 

" 

" 

" 

" 
.. 
,, 

.. 
" 

" 

" 

" 
lü han orta katında 19 numaralı oda'iıın 5-1hissesi120 ,, 

Yukarıdaki mahaller hizalarındaki kıynletler üzerinden 19-
8-934 Pazar giinü saat on dörtte açık arttırma suretile satıla -
caktır. isteklilerin pey akçelerilemüracaatları. "M" (4212) 

Çatalca Müstahkem Mevki Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

Çatalca Müstahkem Mevki kıt'atı ihtiyacı için 50,000 
kilo sığır eti 20 Ağustos 934 Pazartesi günü saat 11 30 da 
kapalı zarfla münakaııaya konmuştur. Taliplerin teı:unat 
mektuplarile birlikte gün ve vaktinde Hadnnköyünde Aske 

g'orrnek ıçın her gün ve mü) " 
4!>93 ri Satmalma komisyonuna müracaatları. ( 4177) 4707 

7 
---

, .... ::::ı:sT:A::N:s:u:L::s:E:L~E~o:ıY:~Es:ı:~ı~L:A.:N~L:J..:R:ı :::ı 
Konservatuvar binası 
Şehitleri Abidesi için 

ve 16 Mart 
Müsabaka 

lstanbulda Şehzadebaşında ve şartnamesine merbut hari
tada gösterilen saha dahilinde bir Konservatuvar Tiyatro salo 
nu ile 16 Mart Şehitleri abidesi ve meydanının tanzimi proje. 
leri.i~in bir müsabaka açılmıştır. Müsabaka müddeti Teşrini -
s~nının 25 inci Pazar gününe kadardır. Bina için yapılacak re 
sımlerden birinciye 2500, ikinciye 1000, üçüncüye 750 lira 
abide için birinciye 1000, ikinciye, 500, ücüncüye 200 lira v:.. 
rilecek ve bundan başka üç proje iki yüz elİişer lira bedelle sa
tın alınacaktır. Müsabakaya girmek isteyenler şartnameyi al
mak için hergün belediye levazım müdürlüğüne müracaat et
melidirler. (4586) 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 

İstanbul ve Çanakkale Merkezleriyle Urla ve Tuzla tahaf 
fuzhanelerine teslim edilmek üzere 392 ton yerli maden kö -
mürü şartnamesi mucibince kapalı zarf usulile münakasaya ko 
nulmuştur. Münakasa 1-9-934 tarihine müsadif Cumartesi gü 
nü saat on dörtte Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında Is -
tanbul Limanı Sahil Sıhhiye J.\-1erkezinde müteşekkil Komisyon 
da yapdacağı:ndan İsteyenlerin Hudut ve Sahiller Sıhhat U
mum Müdürlüğü Ayniyat Muhasibi Mesullüğüne veya mez -
k\ır Baştabipliğine müracaatları. ( 4571) 

lstanbul Ticaret ve Sanayi 
Oda! ı Riyasetinden: 

Ecnebi Memleketlere ihraç olunacak gül yağlarına menşe 
şahadetnamesi verilebilmek için odaca muayene ve temhir edil
mesi icap edeceği ilan olunur. (4610) 

latan bul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen 

. bedeli Lira 
Kocamustafapaşa: Seyit Omer mahallesi Sorma-

gir sokağında eski 16 mükerrer yeni 21 numaralı 
bir kıt'a arsa. 216 

Yedikule: İmrahor llyaa Bey mahallesi İmrahor 
caddesi eski 118 yeni 132 numaralı dükkan. 1296 

Çarşı: Çarşı mahalleııi Kürkçüler sokağı eııki ve 
yeni 36 numaralı dükkan 342 
Çarşı: Çarşı mahallesi Keseciler sokağında eski ve 

yeni 133 numaralı dükkanın 80/ 120 hissesi. 330 
Fener: Abdi Subaşı mahallesi Şerbethane soka-

ğında eski 10 yeni 12 numaralı hanenin msıf hissesi. 576 • 
Fener: Tabak Yunus mahallesi Misharcı çeşme 

sokağında eski ve yeni 1 numaralı hanenin 2-3 his -
seaı 828 

Fener: Hacı Isa mahallesi yeni cadde ve karan
hkmeyhane eski 5 ve 5 mükerrer yeni 7 ve 33 numa 
ralı iki hanenin 102-448 hissesi 316 

Haydarpaşa: Osmanağa mahallesi Rıza Paşa çeş 
mesi çıkmazı sokağında eski 24 yeni 13, 15 numara 
lı hane ve arsa. 576 

Y enicami: Mahmutpaşa mahallesinin Sultan o • 
daları alt kat, eski ve yeni 22 numaralı oc1a 288 

Galata: Y enicami mahallesi Keresteci sc ·.ağında 
kain eski 12 yeni 18 numaralı depo. 1548 

Yukarıda evsafı yazılı eml ik hizalarında gösterilen kıy -
metler üzerinden 29-8-934 Çarşamba günü saat on dörtte peşin 
para ile satılacaktır. Taliplerin yüzde yedi buçuk pey akçeleri
le müracaatları. "F" ( 4629) 

Yüksek Iktııat ve Ticaret 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Mektebimizin bazı aksamı boyattırılacağı ve sınıf sıraları 
ve muallim kürsüleri yazı tahtaları pazarlık suretile tamir ve 
duvarlar badana ettirileceği cihetle talip olanların mektep ida 
resine müracaatları ilan olunur. "4599,, 

4995 

Van Gölü Sefain işletme 
idaresi Müdürlüğünden: 

Adt!t Cins ve evsafı 
1 120 Beyğir kuvvetinde Glimak markalı 3. D. L. W. 

tipinde Semi Dizel Deniz mazot motoru Dakikadaki 
devir adedi 350 Uçyüz elli yedek meme yedek seg
mon hava kompresoru el kuvvetiyle faaliyete getirile
lecek veçhile tertibat iki pervane, ve mecburi yedek 
malzemesi beraber. 

Van Gölü Gemi işletme ldaı-esi için lazun olan cins ve 
evsafı yukarda yazılı 120. bey~irlik bir adet mazot deniz mo 
torunun alınması 20 gün müddetle kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konulmuştur. Ke.t'i ihalesi B. U. müfettişliğin 
hısdikina talikan 20 Ağustos 934 pazartesi günü saat 14 
de Erniste yapılacaktır. Teklif zarflarının 750 liralık mu
vakkat teminata ait makbuz veya Banka kefaletnamesi ile 
20 Ağustos 934 pazartesi günü saat 13,30 za kadar Er
niste Van Gölü Gemi işletme idaresine tevdi etmeleri şart
name.si Umum Tahlisiye Müdürli.ığünden alınabilir. Fazla 
mal\unat için Vangölü Ernis adresİnı> yazılmalıdır. (4430) 

4858 

Hilaliahmer 
Cemiyeti merkezi umumisinden: 

Eski,ehirde Hilaliahmer merkez anbarında 
Muhammen kıymeti (1(('00) kuru• olan porselen ve emaye 

tabak ve fincan taknnlar le (1490C'O) kuru' kıymetindeki in~aat mal
zemesi ve muhtelif lamba ve 9işe'~r 12 ağustos 934 tarihinde satı
lacağından taliplerin yüzde on pey akçelerile müracaatları. (1730) 

4960 
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ve ve 

FEVZiYE LiSESi 
Memleketimizin en eski hususi mektebidir ve resmi mek

teplere muadil olduğu tasdik edilmiştir. 
Ana. ilk, Orta ve Lise kısımları Fen ve Edebiyat şubeleri vardır· 
(Feyziye Mektepleri Cemiyetinin) idaresi altında mane\I bir şahsiyetti r. 
Talebesinin talim ve terbiyesine kıskançlıkla bağlı olduğunu mcvaffakiyed ile ispat etmiştir. 

isteyen talebe velilerine mektep tarifnamesi gönderilir, 
-~ ve kayıt lçiD hergün mektebe mllracaat edilebilir~. Telefoa: 44039 

ara. Sah pleri! 

1 Eylül 934 .• : tarihine 
A 

as garı ·kadar Bankada 
yirmi beş lira yabrmış 
olmalısınız! 

EYLÜL 
' 

• 
1 Teşrinievvel 934 kumbara keşide

PAZARTES i sinde talihlerini denemek isteyenler 
Bankada asgari 25 liraları bulunması 

~~ lazım geldiğini unutmamalıdırlar. 

Senede 10,000 lira mükif a,t! 
- TÜRKİYE iŞ BANKASI -

Van Gölü Sef ain işletme 
idaresi Müdürlüğündan 

Fabrika ve Gemiler Malzemesi Liste•İ 
Mıktar 

50 Kilo 
50 " 
50 " 
30 " 

2 " 
200 Adet 

50 " 
20 Top 
50 Kelep 

2 Sandık 
30 Kilo 

100 Adet 
150 " 
200 " 
250 " 
100 " 
100 " 
200 " 

50 ., 
50 Paket 
50 Kilo 

1 Düzüne 

1 " 
2 ,, 

10 ,, 
10 Kutu 

Eb'at 
3 m/ m kalmlığmda 

.. '' Jt 

3 " " 
3 " ,, 

10 " " 
Tek ağızlı 

Topu beş okka 

Cinsi 
Kılngerit-lngiliz Mali 
Grafitli amyant 

" Beyaz 
Fiber 

.. 
•• 

Karpit lamba memesi 
Katranlı larçala 
Yelken bezi 

120 x 60 Caın 
,, lpµği 

Dizel Marin Marka Metal 
1/ 2 m/ m - 2 mim ye kadar !spiral makkap 

2 " 10 " " " " " 
Marangoz için 1 - 2 No. lu zımpara kağıdı 
Demir için 1 - 2 No. lu zımpara Jcağıdı 
Pommel 5{) Büyük 50 Küçük kapı menteşesi. 

,, 50 ,, 50 ,, Pencere ,, 
Pencere Düğmesi 

25 Büyük 25 Küçük gömme kapı kilidi 
Muhtelif Boyda Ağaç için Vida 

Tutkal 
5.5 ve 6 Santim eninde tek ağızlı rende pıçağı 
5.5 ve 6 Santim eninde Pilanya rende pıçağı 
Birer metrelik Ağaç m~tre 

Marangoz kalemi 
3/ 16 pus Havşabaşlı Civata ve Somun muhtelif 

Boy 
10 " 5/ 16 " " " " ,, ,, " 
10 ,, 3/ 16 ,, Yuvarlak başlı,, ,, ,, ,, ,, 

10 " 5/ 16 " " " " " " " 
Van gölü Gemi işletme idaresi Gemi ve Fabrikaları için 

lazım, cins veevsafı yukarda Yazılı 29 kalem malzemenin 20 
gün müddetle açık münakasaya konulmuştur. Kat'i ihalesi 20 
Ağustos 934 pazartesi günü saat 14 de Birinci Umumi mü
fettişliğin tasdikine talikan Erniste yapılacaktır. Şartna
meler Umum tahlisiye Müdürlü?Yündeu alınabilir. Fazla ma
lumat için Van Gölü. Ernise yazılmalıdır. (4431) 

4859 

İstanbul Levazını Amir
liği Satın Alma Komisyonu 

118.nları 

--------------------~ İstanbul Levazım Amirli
ğine bağlı lataat ve müesse
sat İçin 70.000 kilo Sade Yağ 
22,000 , 23,000 ve 25,000 ki
lo olmak üzere üç parçaya ay
rılıp beher parçada icabında 
ayrı ayrı müteahhitlere ihale 
edileceğinden münakasası 
15 • 8 • 934 Çarşamba gü
nü saat 14 de kapa
lı zarf usulile yapılacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin 
her gün ve taliplerin belli saat 
ten evvel tekliflerinin T opha
nede Komisyona getirmeleri. 

(117) (3941) 4679 

..-•Kimyager-
Hüsarneddin 

Tam idrar tahlili ·f .)() kıırnştur. BllO
mum tablilAt. Bahı·ckapı, EmlAk ve Ey
tam Bankası karşı sıı> da izzet Bey Hanı. • 

(17J3) - 4556 -

İstanbul kumandanlığı aa -
tmalma komisyonu ilanlan 

1. F. Satmalma KomiııYo
nundan: 

İstanbul Kumandanlığına 
bağlı lataatm mutbah ocalC
larında yalalmak üzere 190 
ton Tüvenan kömürü açık 
münakasaya konmu,tur. iha
lesi 13-8-934 pazartesi gii
nü saat 15 tedir. Taliplerin 
§artnameyİ görmek üzere her 
gün ve münakasaya İ§tiri.k 
içinde o gün ve vaktinde temi
natlarile birlikte Fındıklıda F. 
SA. AL. KOM. na müracaat
ları. (41) (4544) 

Afyonkarıhlsar Madensuyunun hazımsizliğe, Kraciğer vt böbrek 
rahatsı zlıklarına karşı şifa! bassalarından istifade edenlerin adedi 
gün geçtikçe artmaktadır. 

AFYONKARAHİSAR MADENSUYU 
içenlere kolaylık olmak üzere su kamyonetle müşterilerinin yerle· 
rine kadar gönderilmekte ve aynca on şişelik kasalarla da su 
verilmektedir. 

Umumi ubş yeri: Yenipostaae civarında Aksaraylılar ha
nında Ilililliahın er satış mağazasıdır. Telefon: 20062 

( 4036 ) 4036 

. Suadiye plajında~, 
'-

iktisadi buhran nazarı dikkate alınarak 
Pazar günleri 50 kuruşluk tarife adi gün
ler tarifesi olarak (25) kuruıa indirilmiştir. 

Mlikemmel müzik, zenırin varyeteler (1783) 

SA TIE 
tarafından V E R E S İ Y E satılan 

Elektrik cihazları 1ayeıinde · 

SAYFİYEDE RAHAT 
Yedi satıt yeri: 

Metre Han Beyoğlu 
Cumhuriyet meydanı Taksm1 
Necati Bey caddesi Salı pazarı 
Elektrik Evi Beyazıt 
Muvakkithane cad. No 83 Kadıktty 
Şirketi Hayriye iskelesi OskUdar 
23 Nisın caddesi No 19 BUyUkada 

1773 (4659) 

Tolefen 
,, 

" 
" 
" 
" 
" 

44800 
40918 
43439 
24377 
60790 
60312 
55128 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
10,000 kilo Külçe kalayla 7,000 kilo külçe kurşunun 

kapalı zarfla münakasası 18-9-934 salı gÜnü saat 15 te An
karada idare binasında yapılacaktır. Fazla tafsilat Ankara 
ve Haydarpaşa veznelerinde Beşer liraya satılan şartname-
lerde vardır. (4389) 4822 

Takriben 431 ton muhtelif demirin kapalı zarfla ınüna
kasası 22-9-934 cumartesi günü saat 15 le Ankara'da idare 
binasında yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa vezne 
lerinde beşer liraya satılan şartnamelerde vardır. (4515) 

4938 

Yerli Eczayİ tıbbiye kapalı zarfla münakasası 29-8-934 
çarşamba günü saat 15 te Ar karada idare binasında yapıla
caktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde b~er 
liraya satılan şartnamelerde vardır. (4516) 4972 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı htanbul 
Satınalma Komiayonundanı 

1 - Gümrük Muhafaza teşkilatı için (2670) metre laş
lık kumaş ve ( 107 4) çift kundura ayrı, ayrı kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2- 16-8-934 Perşembe gönü kumaşların saat 11 de, 
kunduraların saat on dörtte eksilbneleri yapılacaktır. 

3 - Tasdikli şartnameler her gün komisyondan alına-
bilir ve nümuneleri de görülebilir. ı • ' "' , 

4 - isteklilerin yüzde yedi buçuk teminat makbuzları 
veya banka kefaletnamelerini teklif mektuplariyle birlikte bel 
Ji zamandan evvel komisyona vermeleri. (4178) 4697 

Çatalca Müstahkem Mevki 
Kumandanlığı Sabnalma . 

~~ 

Komisyonu Reialiğinden: · 
Catalca Müstahkem Mevki kıt'ah ihtiyacı için 7 ,000 ki

lo koyun eti 20 Ağustos 934 pazartesi gÜnÜ saat 13,30 da 
açık münakasa ile satın alınacaktır. Taliplerin muayyen gün 
ve saatinde Hadımköyünde Askeri Satmalma komisyonu
na müracaatları. _(4180) - _, -- ~ · •1os 

-il. · _ _. 
PANORAMA 

Bahçesinde # 

. • • oıan' 
Otomatık fotoğraf makınesı 

fazla malümal için & 

••• C.Stlihl'ieh mUes s l! seain~ Ptlanbuı~ Sıııtan f'lıı. 
KendrQS tı.an No, 6ı 8 J 

tnüracaal edirıiı 

VAPURCULV~ 
ıs~~~stf~~~E~UŞ'f~ 

Liman Han, Telefon: 229::.;....; 

Mersin yolu 
S d ı. d vapuru JI! a ıaza e ağustos . 

p AZAR günü saat ıo c1a Sirtıe" 
nhtmınvfan lı:a1kacak, ıriıdiıte (;' 
nakkale, Izmir, Küllük, Bodnnn.ftl', 
do&, Mannaris, Dalyan ,Fethiye, ~ 
kan, Kaş, Finike, Antalya, Alaı»'" 
Menine gidecek. Dönüıte ayni itlı" 
lelerfe beraber, Ta§ucu, Anamur, 1'41" 
§8daşı ve GehDoluya uğrayacak~ 

Trabzon yolu 
TARI npuro 12 

Ağustos 
p AZAR günü .aaat 20 de GaJalB 
rıbtnwudan kalkacak. Cicliıte 1;oıı

guldak, lnebolu, Ayancık, SanuıJJlt 

Ünye, Ordu, Gireson, Tirebolu, GCi
rele, Trabzon ve Rizeye, Döniişl• 
bunlara ihiveren Of, "" SünneneY• 
uğrayac:aktrr. 
~-~~~~~~---,,,,, 

Karabiga yolu 
Her CUMARTESİ ve Çı\~' 
ŞAMBA gÜnleri saat 20 de 'foP 
hane rıhtımından bir vapur ~· 
Gidiş ve dönüşte mutat iakelelet' 
uğrar. 

lzmit yolu 
Haftanın CUMA, P AZAllı 

SALI, ÇARŞAMBA ırünlerı. 
bir vapur saat 9 da Tophane rıJ>l1 

mından kall<ar. 

Mudanya yolu 
CUMA-ARMUTLU 

TENEZZÜH SEFERLElll 
Cumartesi gününden maada bet' 

gi.İn Mudanya yohına Tophane rıb ' 
tnnrndan bir -ur kallmr. clfl'I" 
Armutlu tenezzüh aeferierini ya ' 
pan vapur 1 stanbaldan sata s,:ıO 
da diğer po&talar 9,30 da kaltoırlııı" 
Tenezzüh postası ayni gün AnnutlO' 
dan 16,30 da döner. f"' 

• 
Aıkeri fabrikalar ilanları 

Askeri Fabrikaları içi.Il 1'jt 
adet kupa arabası pazarıı1';, 
la mübayaa edileceğinden sıJ , 
mak isteyenlerin 13-8-934 f'8 
zartesi günü saat 14 de &1'1' 
köy Barut F abrikasmda Sş' 
tınalma Komisyonuna mürıJ' 
caatları . . (558) . .(453:~1 

( .. * ., 

Askeri Fabrikalan içil' 
şartnamesine göre 500 ki1° 
Gırafit pazarlıkla mubayaa [e. 
dileceğinden satmak isteyeJJ ,; 
rİn 13 Ağustos 934 pazartllg., 
gÜnÜ saat 14 de Balarköy J3ş 
rut Fabrikasında Satınalıı' 
Komisyonuna müracaatla~ 

(557) (454-0) 49 ~ 

~;- Neşriyah idare edet1 : 

~ · - MOMTAZ FAiK . S 
Gazetecilik ve matbaactlık T. J;. 

lı 

ti 


